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Na casa do concello de Teo, a vinteoito de xaneiro do dous mil.---------------------------Sendo as dez 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 levar a cabo a sesión ordinaria convocada
para este
día.---------------------------------------------------Esusou a súa asistencia a concelleira
Dª Angélica Blanco Fernández.-----------------------Asiste o Secretario acctal. da Corporación, D. Jesús Naveira Vázquez.-------------------Pola presidencia declárase sesión pública, e antes de entrar na orde do día o Sr. Alcalde dá conta das paralizacións de obras ordeadas
desde o último pleno ordinario, que foron as seguintes:----------------------------------------------------- O 11-01-2000, paralización do cerre de D. Enrique Carretero Refojo, en Ameneiro-Calo, por non gardar retranqueos e carecer de licencia. O interesado presentou escrito de alegacións o 14-01-2000.-------------------------------------- O 13-01-2000, paralización da obra de construcción dun cuarto de baño en Monte-Cacheiras, de D. Baldomero Padín Cousido, por non gardar retranqueos.----------------------------- O 19-01-2000, paralización das obras de reposición de tellas, baixada de auga e adecentamento de fachada na vivenda de D. Alfonso Castiñeiras Iglesias, en Vilar de Calo, por carecer
de licencia.-------------------------------------------------------------------------------------------------------De seguido pásase a coñecemento e resolución dos asuntos incluídos na seguinte ---------ORDE DO DÍA:
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 asistentes, acorda aprobalo tal como foi redactado, e que se rexistre no libro correspondente.------------------------------------------------------------O Sr. Secretario manifesta que na acta do pleno de data 16-12-99, o apartado 2º do punto
2, que di "Designar como recuperador ou reciclador, consonte especifica o punto 1.3.2) do
convenio de adhesión, á empresa COREGAL", debe dicir "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".---------------------------------------------------O pleno do concello, por unanimidade dos asistentes, acorda a corrección do apartado 2º
do punto 2 da acta da sesión de 16-12-99, como queda transcrito, e que se rexistre tamén no libro
correspondente.-------------------------------------------------------------------------------------------------2.- ROGOS E PREGUNTAS .- O Sr. Alcalde procede a dar lectura e contestación ás
preguntas formuladas polo portavoz do grupo municipal do BNG en escrito nº 140, de data
27-01-2000:------------------------------------------------------------------------------------------------------1) "¿Que medidas ten tomado o grupo de goberno de Teo ante a petición do BNG nos
dous últimos plenos ordinarios para que no noso concello se cumpra o art. 17.3 da Lei do solo de
Galicia, que obriga a tódalas obras a colocar un cartel informativo que indique o tipo de obra,
data de comezo e de remate, promotor, director de obras, etc.?" O Sr. Alcalde responde que a
funcionaria que fai as licencias de obras xa está indicando na notificación que os promotores
teñen a obriga de coloca-lo cartel, e que tamén se lles vai notificar ós promotores que tiñan obras
comezadas antes de tomarse esta medida.-------------------------------------------------------------------2) "¿Ten o grupo de goberno intención de presentar un regulamento para a concesión de
subvencións por parte do concello despois da segunda conclusión á cal chegou a comisión de
investigación, que di textualmente 'Se ben é certo que os alcaldes poden dispoñer de certas cantidades de cartos para conceder subvencións a calquera tipo de asociacións, non é menos certo que
desde o concello débese, moral e realmente, exercer un control sobre os cartos públicos para que
estes se destinen a un bo fin'? Nota: A conclusión foi apoiada por catro dos concelleiros do grupo
de goberno.". O Sr. Alcalde responde que as subvencións vanse seguir concedendo baixo os
mesmos criterios que ata agora, pero que algunhas asociacións terán que presentar unha memoria
das súas actividades para a subvención anual por este concepto, e en canto ás subvencións para
obras non se lles pode pedir proxecto, porque moitas delas fanse sen este e en moitos casos as
directivas persoalmente, pero que xa acostumaban as asociacións a presentar unha memoria ou
un presuposto das obras cando solicitaban a subvención.------------------------------------------------3) "¿Que información nos pode dar o grupo de goberno sobre a hipotética colocación
dunha liña de alta tensión na parroquia de Lampai?" O Sr. Alcalde responde que, a raíz dun
rumor que comezou a correr en Lampai, os veciños viñeron ó concello, onde se lles dixo que
fixeran un escrito; fixérono e trouxérono ó concello, desde onde se mandou copia a FENOSA e á
Consellería de Industria. A raíz disto, antonte viñeron enxeñeiros de FENOSA á casa do concello
e mantiveron unha reunión primeiro co Alcalde e despois co técnico municipal; aqueles dixeron
que efectivamente a empresa estaba facendo un proxecto, pedíuselles que cambiaran o trazado
para máis arriba, onde non hai ningunha aldea e non prexudica a ninguén, e levaron datos para
ver de cambia-lo trazado da liña. O Sr. Noriega manifesta que é importante que o equipo de
goberno tome posición con respecto a este tema, e o Sr. Alcalde dille que os enxeñeiros
quedaron en mandar unha proposta, e nese momento chamarase ós veciños para que a veñan
ver. O Sr. Noriega pide que se teña informada á oposición municipal sobre este tema, e o Sr.
Alcalde res- póndelle que os avisará cando teñan algo novo, e manifesta que tamén hai
problemas, e de máis difícil solución, ó parecer en Beitureira e en
Francos.-----------------------------------------------------4) "¿Que xestións realizou o Sr. Alcalde para manter algún servicio de formación na
perdida escola obradoiro?" O Sr. Alcalde responde que non volven a dar outra vez a escola
obradoiro, e que hoxe fai á Comisión de Goberno un proxecto para revisar a ver se poden dar un
obradoiro ocupacional para maiores de 25 anos, xa que falou coa Delegada da Consellería e lle
dixo que o mandara, a ver se se podía conseguir. O Sr. Noriega pregunta se conceden a escola
obradoiro para Vedra e Boqueixón, e o Sr. Alcalde respóndelle que o ignora, pero que cre que

non porque a Consellería é reacia a conceder prórrogas, pero que en todo caso a concesión das
escolas obradoiro vai moi ligada ó número de parados do concello.------------------------------------A continuación toma a palabra a Sra. Bugallo Rodríguez, e manifesta que se enteirou
dunha sentencia do Tribunal Supremo e do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia nun asunto
que atinxe a este concello; solicita que o Sr. Secretario lea o fallo da citada sentencia para que o
pleno teña constancia dela, xa que lle debe ser posta oficialmente en coñecemento da corporación. O Sr. Alcalde respóndelle que esa sentencia téñena os asesores xurídicos do concello para
estudiala, e a Sra. Bugallo respóndelle que é obrigatorio notificarlla ó pleno. O Sr. Alcalde
pregúntalle ó Sr. Secretario se isto é así, e este respóndelle que si, que hai que notificarlla ó pleno;
o Sr. Alcalde pregunta se hai un prazo para facelo ou ten que ser de inmediato, e o Sr. Secretario
respóndelle que se ía facer no próximo pleno extraordinario. A Sra. Bugallo pide que se dea
conta hoxe, xa que a sentencia entrou no concello o 16-12-99 e hai un prazo de dous meses para
notificala, polo que, ou se fai un pleno antes do 16-2-2000 ou pasará o prazo sen que se lle
notifique á corporación. O Sr. Secretario respóndelle que se vai facer un pleno antes desa data,
pero que se está esperando a te-lo informe xurídico. O Sr. Alcalde dille á Sra. Bugallo que se se
dá conta hoxe da sentencia, no punto "rogos e preguntas", non se traerá este punto a un novo
pleno, e a Sra. Bugallo dille que si ten que vir a outra sesión, xa que haberá que adoptar algún
acordo sobre ela, dado que se condena ó concello a paga-los custos e pode haber
responsabilidades dalgúns membros da corporación; o Sr. Alcalde manifesta que este asunto vén
de lexislaturas anteriores, e a Sra. Bugallo dille que do ano 1993, cando algúns membros da
corporación actual eran xa concelleiros. O Sr. Alcalde respóndelle que a sentencia serálle
notificada á corporación nun próximo pleno, e en todo caso antes do 16-2-2000.--------------------Segue dicindo a Sra. Bugallo que nesa sentencia se lle dá ó concello un prazo de dez días
para que requira ó promotor para que leve a cabo as actuacións necesarias para a legalización da
obra, que consisten na derruba da última planta, e pregunta se se fixo isto; o Sr. Secretario respóndelle que si se citou ó promotor. A Sra. Bugallo pregunta se se fixo dentro do prazo que
estipula a sentencia, e o Sr. Secretario respóndelle que cre que non, que se fixo un pouco despois.
A Sra. Bugallo pide conste en acta que non se cumpriron os prazos e que os integrantes da oposición municipal non estaban enteirados diso.----------------------------------------------------------------Pregunta tamén a Sra. Bugallo que cantidade terá que pagar o concello en virtude desta
sentencia, e o Sr. Alcalde respóndelle que non ten datos neste momento.-----------------------------O Sr. Noriega Sánchez pregunta se se concedeu algunha nova dedicación exclusiva a
membros da corporación, e o Sr. Alcalde respóndelle que por agora non e que no seu momento
se lle dará conta ó pleno. O Sr. Noriega Sánchez manifesta que houbo unha crise no equipo de
goberno que se resolveu outorgando dedicacións exclusivas e outras concesións, segundo leu
nunha nota oficial de prensa do Sr. Alcalde; este respóndelle que non foi unha nota oficial súa,
senón un escrito asinado por tódolos membros do equipo de goberno. O Sr. Noriega Sánchez
pide que o tema das dedicacións exclusivas se traia ó pleno como un punto máis da orde do día,
para poder entrar en debate.-----------------------------------------------------------------------------------A Sra. Amieiro Rodríguez pregunta polas deficiencias que presentan a gardería infantil e
o polideportivo dos Tilos, e o Sr. Alcalde respóndelle que, en canto á gardería, a Consellería de
Familia fixo inspección e faltaban protectores para as esquinas, un mecanismo para que os rapaces non entrillen os dedos nas portas (que, por certo, non existe no mercado e tivo que inventalo
o carpinteiro), alisa-lo piso do patio, poñer goma nos zócalos ata unha certa altura e poñer unhas
reixas; todo cousas pequenas que se están terminando de solucionar. O Sr. Secretario manifesta
que viñeron tres inspectores e cada un dixo unha cousa distinta. A Sra. Amieiro Rodríguez manifesta que non comprende como se contratou o servicio de xestión da gardería se as instalacións
non estaban en condicións, e o Sr. Alcalde respóndelle que xa está case todo feito, que non está

rematado porque os materiais para face-lo mecanismo necesario nas portas tardou uns días en
chegar, e que a gardería entrará en funcionamento moi pronto; e en canto ó polideportivo, manifesta que se arranxou a fronte e que xa está para inaugurar, pendente soamente que veñan da
Consellería para este trámite. A Sra. Amieiro manifesta que, segundo cre, había unha goteira no
pavillón, e o Sr. Alcalde respóndelle que iso non é responsabilidade do concello, xa que non foi
el quen contratou a obra; que será a propia Consellería quen teña que falar co constructor, posto
que esta obra aínda non foi recibida polo concello. A Sra. Amieiro manifesta que o concello
mandou os monitores en outubro para apuntar ós nenos que quixesen participar nas distintas
actividades, e agora todo o mundo se pregunta por que non se comezan estas; o Sr. Alcalde respóndelle que iso foi un sondeo para ver canta xente habería para cada actividade e que actividades son viables. A Sra. Amieiro pregunta cando comezará entón a funciona-lo pavillón, e o Sr.
Alcalde respóndelle que en canto a Consellería dea luz verde. A Sra. Amieiro pide que se presione á Consellería para que o inaugure canto antes, e o Sr. Alcalde respóndelle que o fará.-------O Sr. Noriega Sánchez pregunta como está o tema dos postes da estrada de Rarís, e o Sr.
Alcalde respóndelle que está pendente de que Telefónica mande o presuposto de cando custa
sacalos; que requiríu a esta empresa para que informase do custo, a fin de que a Comisión de
Goberno puidese aproba-lo gasto e aínda non o fixo; que reiterará a petición.------------------------Pregunta tamén o Sr. Noriega Sánchez se é culpa do concello ou da empresa a sinalización das obras da estrada de Vilar de Calo, xa que hai gabias de case medio metro cun sinal
consistente en tres bandeiriñas e un cordel, que non se ve de noite; manifesta que á altura do
cruce da pista de Monte, no medio e medio da calzada, había, por toda sinalización, catro bandeiriñas e catro cordeis; o Sr. Alcalde respóndelle que alí había un problema cunha arqueta do
alcantarillado que se fixo cun plan de obras. O Sr. Noriega pide que se sinalicen debidamente as
obras nas estradas con reflectantes, luces ou un cartel ben visible, porque o sistema que se está
utilizando non se ve e ademais supón un perigo.-----------------------------------------------------------A Sra. Bugallo Rodríiguez manifesta que é difícil transitar por este concello sen ter
accidentes; que na estrada da Deputación, á altura das canteiras dos Carballales, a lama que hai
continuamente na calzada é moi perigosa, como puido constatar toda a corporación o día do
xantar de Nadal, e di que tamén está pasando o mesmo na estrada C-541 fronte ó colexio da
Ramallosa, nun movemento de terras que se está levando a cabo; o Sr. Secretario respóndelle que
a empresa que está facendo esta obra contratou unha cuba que está pasando continuamente por
ese tramo para limpalo; que ó mellor non é suficiente, pero polo menos é algo.----------------------Pregunta tamén a Sra. Bugallo cando se vai face-la beirarrúa da urbanización "As Palomas" na fronte que dá á estrada de Cacheiras ás Galanas, e que deberían estar xa feitas polo
promotor da obra; o Sr. Alcalde respóndelle que esa estrada non é municipal, senón da Deputación, e que este organismo, salvo en determinados casos, non quere que o concello faga obras
nas súas vías, e mesmo o obriga a solicitar licencia para elas; di tamén que non cre que a
urbaniza- ción poida levar beirarrúa nesa estrada. A Sra. Bugallo dille que non ve por que non se
pode facer unha beirarrúa alí, xa que hai espacio para ela (espacio que na actualidade está sempre
ocupado por vehículos aparcados), e que se rumorea que non se fai a beirarrúa porque ó Sr. Alcalde non lle convén; que hai que decatarse de que a urbanización si puido levar beirarrúa pola
fronte que dá á estrada C-541. O Sr. Alcalde respóndelle que si a ten, pero que vai haber que sacarlle un anaco. Di que o equipo de goberno estudiará este asunto.-------------------------------------Seguidamente, o Sr. Alcalde dá lectura e contestación ás preguntas formuladas polo
grupo municipal socialista en escrito nº 128, de 26-01-1999:--------------------------------------------1) "Na pasada lexislatura anunciou "a bombo e platillo" que o Ministerio de Medio
Ambiente (Sra. Tocino) ía investir 60 millóns nos Tilos. ¿Que pasou con eles? Porque salvo erro,
ata a data non se realizou ningún investimento.". O Sr. Alcalde responde que non eran sesenta
millóns, senón trinta e pico; que se ía facer un convenio entre Madrid e a Xunta, que ó final non
se asinou; que está sobre ese tema, que non o esqueceu porque foi unha das súas promesas
electorais; que aínda o outro día falou co Director Xeral de Montes, que ía ir a Madrid, sobre este
asunto. O Sr. Parajó pídelle que non se anuncie tanto e que faga as obras que promete.-------------

2) "TV de Teo. Non se ve en todo o concello, pero ¿cando van coloca-los repetidores
tanto para a nosa TV como para que se poidan ve-las outras canles? ¿Que hai do convenio con
Airtel e outras compañías?". O Sr. Alcalde responde que recibíu un modelo de convenio, pero
obrigaba ó concello a poñe-las antenas onde quixesen as compañías, polo que se lle devolveu
para que o rectificasen e aínda non o mandaron de novo. O Sr. Parajó pregunta se se van poñer
repetidores só para a TV de Teo ou tamén para as demais canles, e o Sr. Alcalde respóndelle que
para tódalas canles; que hoxe mesmo irá á Comisión de Goberno un proxecto para facer un estudio concienzudo de todo o concello en canto á recepción das canles de TV e tamén do mantemento do repetidor, xa que os arranxos son moi caros.---------------------------------------------------3) "Estradas da Deputación: solicitar ó citado organismo o urxente arranxo do firme
destas, así como a súa ampliación, e que asuma o custo das expropiacións que se fagan.". O Sr.
Alcalde responde que o doutro día veu ó concello o vicepresidente da Deputación Sr. Eiras, e lle
dixo que para o asunto das obras nas estradas tiña que falar do vicepresidente Sr. Pose, alcalde de
Arteixo, que é quen leva este tema; que falou con este e quizais veña por aquí para ve-las estradas provinciais deste concello. O Sr. Parajó manifesta que non é partidario de que sexa o concello quen faga a obra; que xa se gastaron 12.796.080 pts. do presuposto municipal no tramo entre
a Ramallosa e o vertedeiro de lixo, cando quen tiña que pagar eses cartos é a Deputación; o Sr.
Alcalde respóndelle que iso foi porque había que ocupa-los terreos. O Sr. Parajó dille que colle-los terreos si, pero non face-la obra, e o Sr. Alcalde respóndelle que non podía deixa-lo burato
aberto, porque sería moi perigoso para o tráfico. O Sr. Parajó di que en Ames foi a Deputación
quen fixo toda a obra, mesmo as beirarrúas.----------------------------------------------------------------4) "Vivendas VPO, ¿como está a súa tramitación? ¿Mercáronse ou vanse mercar máis
fincas?" O Sr. Parajó manifesta que fai esta pregunta porque o Sr. Alcalde, nun pleno anterior,
dixo que estaba en tratos para mercar unha finca na Ramallosa, e quere saber que hai disto; o Sr.
Alcalde respóndelle que non dixo que estaba en tratos, senón que tiña unha proposta de venda
dunha finca na Ramallosa, e que hai unha avaliación dun técnico, pero que quere ter polo menos
outra valoración antes de traer este asunto ó pleno. O Sr. Parajó pregunta se a proposta é
permutar esa leira por unha de Cacheiras, e o Sr. Alcalde responde que non, que o dono quere
vendela, non cambiala. Sr. Parajó manifesta que esta pregunta vén tamén porque está vendo os
problemas que hai en Santiago, entre o Sr. Toxo e o IGVS, para facer VPO, e pregunta por que
non se fan en Teo, se a leira xa está cedida; o Sr. Alcalde respóndelle que ten que ir firmar.-------5) "¿Cando se vai poñer en marcha unha ordenanza municipal que regule as responsabilidades por animais soltos?" O Sr. Alcalde responde que a policía municipal ten un modelo de
ordenanza e o Sr. Secretario outra, recollidas de dous concellos distintos, e que con base neles se
vai redactar unha ordenanza para este concello.------------------------------------------------------------6) "Parque eólico en Lampai: o Sr. Alcalde manifesta que se vai instalar. ¿Como está este
asunto?" O Sr. Alcalde responde que nunca asegurou que se fose instalar ese parque; que unha
empresa da Coruña vai facer un estudio gratuíto en varios concellos da zona, e despois ela
mesma se encargará de face-la petición ante a Xunta; que se vai mirar tamén se é posible poñer
algo relativo á coxeración para climatiza-la piscina dos Tilos e para o colexio, polideportivo e
mesmo Montouto, San Sadurniño e Os Tilos, e tamén por se nun futuro se fai unha pista de xelo;
que en principio se fará un estudio, gratuíto para o concello, e despois se verá se é viable. O Sr.
Parajó Liñares manifesta que nalgúns sitios houbo problemas de impacto ambiental respecto á
instalación de parques eólicos, e o Sr. Alcalde dille que non o sabe, pero que si lle dixeron que,
segundo un primeiro estudio, daría grandes beneficios económicos para o concello. A Sra.
Bugallo Rodríguez manifesta que xa noutro pleno pedíu que se fixese un estudio de impacto ambiental relativo á instalación do parque eólico, e o Sr. Alcalde respóndelle que tal vez ese estudio

vaia incluído no que fai a empresa, e, de non ser así, farase cando soliciten a licencia para instalación do parque eólico.------------------------------------------------------------------------------------------7) "Estrada N-550 (Santiago-Vigo), e a súa desviación por Vilar de Calo: ¿De que información dispoñemos que sexa veraz?" O Sr. Alcalde responde que, en principio, non dispón de
ningunha información, porque non ten absolutamente ningunha noticia de que se intente pasar a
estrada N-550 por Vilar de Calo. O Sr. Parajó Liñares opina que haberá que mobilizarse para
enteirarse de se isto é ou non certo.--------------------------------------------------------------------------8) "Escrito de veciños de Bustelo e Quintáns (Luou): ¿que actuacións se levaron a cabo
para resolve-las denuncias do nomeado escrito nas que indicaban que tiñan a auga potable en mal
estado debido ó verquido de augas fecais ó manantial? Nun anterior pleno manifestou que non
puideran mandar a Sanidade.". O Sr. Alcalde responde que no anterior pleno ordinario dixo que
se mandou comunicación á inspectora farmacéutica e que aínda non dera resposta; que van ir
mirar este asunto a inspectora farmacéutica (á que haberá que volver a comunicarllo) e AQUAGEST, xa que pensa que por alí hai alcantarillado e/ou abastecemento de augas municipal. O Sr.
Parajó Liñares manifesta que xa pasaron seis meses desde que os veciños denunciaron e aínda
non se arranxou o tema, e esa xente está correndo perigo ó ter contaminada a auga das
casas.-----9) "Ampliación urxente da pista de Sestelo á estrada Luou-Ramallosa, ¿que xestións hai
realizadas e como está este asunto?" O Sr. Alcalde responde que tódolos veciños deixan amplia-la pista a excepción dunha señora, que está en Arxentina, que non quere que se lle toque o cerre,
polo que a única solución, se esta non se avén a razóns, é asfalta-la cuneta e ampliar ata o muro.10) "Pista de Nespereira a Caxade, en estado lamentable: ¿cando se pensa arranxar?
¿Cando pensa rematar de arranxa-la pista de Loureiro?" O Sr. Alcalde responde que a pista de
Nespereira, como a de Insua, teñen o problema de que se lles levanta o firme, e a de Loureiro xa
foron mirala un concelleiro e mailo técnico municipal, e este e o enxeñeiro deben ter o proxecto
feito ou a punto de rematar.-----------------------------------------------------------------------------------11) "Ampliación da pista Ameneiro-Pedreira: ¿fixéronse xestións cos propietarios?
¿Como está este tema?" O Sr. Alcalde responde que non se fixeron xestións de momento, e que
se vai encargar de facelas o concelleiro desa zona.--------------------------------------------------------12) "Recollida de lixo e xardinería. Desde o grupo socialista entendemos que non funciona ben e non cumpre os seus compromisos. ¿Vanse tomar medidas para paliar estas deficiencias? ¿Ten subrogados os servicios de xardinería?" O Sr. Alcalde responde que non sabe a que se
refire o Sr. Parajó; que a empresa está aínda comezando a face-lo servicio e cre que o está
levando a cabo o mellor que pode. O Sr. Parajó móstrase de acordo en que hai que darlle unha
marxe de confianza, pero non entende por que ten tantos problemas cos obreiros (márchanlle,
fainos traballar moitas horas, págalles pouco...) En canto ó servicio de xardinería, o Sr. Alcalde
manifesta que parece ser que llos quere subcontratar a un veciño de Teo, e o Sr. Parajó dille que ó
mesmo señor que o estaba facendo; que cando se aprobou o prego de condicións deste servicio
díxoselle ó Sr. Alcalde que había que separa-la recollida de lixo da xardinería e el non quixo, e
agora vaino facer o propio concesionario do servicio; di tamén que este quedou en conserva-lo
persoal que estaba facendo a recollida de lixo e a limpeza viaria, e sen embargo xa despedíu a un
dos varrendeiros.------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Hombre Eiras pregunta se os veciños deben bota-la broza da xardinería nos contedores que van para SOGAMA our se vai facer unha recollida distinta, xa que cando podou as
árbores da súa finca tivo que traer un camión que lle levase a broza; o Sr. Alcalde respóndelle que
as pólas e resto da madeira debe queimalas, pedindo permiso da Consellería de Agricultura (vén
unha persoa ó concello dous días á semana para da-los permisos), e a herba hai que metela en
bolsas, e a empresa recolleráas canda os voluminosos, en días determinados que vai fixar.----13) "Cerre do concelleiro Sr. Cajaraville. Informe de actuacións levadas a cabo ata hoxe.
Situación do expediente, dado que ata a data non se corrixiron as anomalías. Reservámonos as
correspondentes accións xudiciais, chegado o caso.". O Sr. Alcalde responde que esa obra está
paralizada, e que quizais a fixesen os obreiros sen consultar ó Sr. Cajaraville, porque non cre que

este infrinxise deliberadamente as normas urbanísticas. O Sr. Parajó manifesta que espera que se
corrixa canto antes esta irregularidade.----------------------------------------------------------------------14) "Postes no medio da calzada en Rarís. No último pleno maniféstanos que está
pendente do custo para retiralos. ¿Que pasa con isto? ¿Ou é que temos que esperar a que ocorra
un dano irreparable para arranxar este asunto?" O Sr. Alcalde responde que xa contestou esta
pregunta no turno de intervención do Sr. Noriega.--------------------------------------------------------15) "Finalizado o ano 1999, as axudas a entidades deportivas e culturais están sen
conceder. ¿Cando pensa dalas, ou polo contrario a onde destina os famosos 100 millóns?" O Sr.
Alcalde responde que xa foron adxudicadas pola Comisión de Goberno, e están para notificar
para que veñan cobralas. O Sr. Parajó Liñares manifesta que non é lóxico que se dean no ano
2000 as subvencións correspondentes a 1999, xa que as entidades, mentres tanto, están pasando
apuros económicos. O Sr. Alcalde respóndelle que as asociacións saben que poden pedir
adiantos, e mesmo hai algunhas que xa están pedindo adiantos da subvención do 2000. O Sr.
Parajó opina que non se pode levar así este tema; que por exemplo vén o Sr. Mata a pedir cartos
para o centro cultural de Teo e dánselle dous millóns no momento, e as asociacións culturais e
deportivas, en cambio, teñen que esperar. O Sr. Alcalde respóndelle que o do centro sociocultural
é distinto, posto que é de propiedade municipal; o Sr. Parajó pregunta quen o vai utilizar, e o Sr.
Alcalde respóndelle que os veciños, o mesmo que pasa coa antiga escola das Galanas e co local
de Bamonde, por exemplo. O Sr. Parajó Liñares opina que nese caso se favoreceu ós veciños de
Teo fronte ás asociacións, porque despois non hai cartos para elas, e o Sr. Alcalde respóndelle
que o problema nunca foi de falta de consignación; que quizais nalgún momento houbese falta
de liquidez, pero ese foi un problema momentáneo e
transitorio.-------------------------------------------16) "Situación da gardería dos Tilos, ¿funciona correctamente? ¿Cantos nenos están
nela?" O Sr. Alcalde responde que neste momento non ten datos acerca do número de nenos que
solicitaron inscrición, e que a pregunta sobre a situación da gardería xa lle foi respondida neste
pleno á Sra. Amieiro.-------------------------------------------------------------------------------------------17) "Radio Teo: ¿como está este asunto? ¿Cando funcionará?" O Sr. Alcalde responde
que se vai merca-lo equipamento e materiais que faltan, previa obtención de presupostos de todo
o necesario para o seu funcionamento, e que se instalará no centro sociocultural da Ramallosa;
que hai que facer unha fundación, da que se están redactando os estatutos, os cales se traerán ó
pleno para a súa aprobación.----------------------------------------------------------------------------------18) "Escola obradoiro, ¿segue, ou quedámonos definitivamente sen ela? ¿Como está o
trámite do obradoiro de formación?" O Sr. Alcalde responde que esta pregunta xa lle foi contestada neste pleno ó Sr. Noriega.-------------------------------------------------------------------------------19) "Polideportivo dos Tilos: ¿cando se poñerá a funcionar?" O Sr. Alcalde responde que
esta pregunta tamén lle foi contestada á Sra. Amieiro Rodríguez.--------------------------------------20) "Apagón de luz que sufríu a nosa compañeira comprobando documentación no concello. FENOSA infórmanos que nesa data non houbo ningún corte de luz. ¿Investigou o
ocorrido? ¿Que medidas vai tomar para que non volvamos a ser humillados?" O Sr. Alcalde
responde que xa lle contestou nun pleno anterior; que a luz falla moitas veces, que en moitas ocasións, ó chegar el ó concello pola mañá, ten o fax cheo de papel coa anotación "fallo de tensión".
O Sr. Parajó Liñares manifesta que preguntou en FENOSA e lle dixeron que ese día non houbo
ningún corte de corrente eléctrica nesta zona; cre que alguén cortou a luz a propósito e di que
case prefere non saber quen foi o responsable, pero pide que non volva a ocorrer.-------------------21) "Polígono industrial: ¿que xestións hai realizadas?" O Sr. Alcalde responde que
houbo xestións con "XESTUR", e que o aparellador municipal está mirando o tema; que se
fixeron xestións coas empresas que constrúen ou construíron edificios naquela zona, e conse-

guíuse que deixasen dúas pistas de 20 ou 25 metros de largura por se nalgún momento se desenvolve o polígono industrial; que haberá que retoma-lo tema agora a primeiros de ano, aínda que o
ve difícil, posto que nesa zona hai moito minufundio, moitos propietarios de leiras pequenas, ós
que resulta difícil poñer de acordo, e ademais que non queren vender a prezos módicos, polo que
o prezo do solo industrial subiría demasiado. O Sr. Parajó opina que as empresas queren que se
instale o polígono industrial, pero a Xunta e o concello non queren, e por iso non se fai; o Sr.
Alcalde respóndelle que se houbese unha gran empresa que mercase o 30 ou o 40% do parque,
XESTUR comezaríao xa, pero non hai ningunha que o faga. O Sr. Parajó cre que o Sr. Alcalde
debería intentar xuntar ós donos das leiras e negociar con eles, e este respóndelle que son moitos;
o Sr. Parajó manifesta que o Sr. Alcalde se está arriscando a que as empresas marchen para
outros concellos onde dispoñan de solo industrial, o que sería un prexuízo grande para Teo.------22) "Marquesinas con cristais rotos en Galanas, Balcaide e outros máis: ¿pénsanse
arranxar? ¿Cando? Hai que ter en conta que estamos no inverno.". O Sr. Alcalde responde que,
cando sabe dalgunha marquesina que ten vidros rotos, manda ós da cristalería da Ramallosa que
a arranxen, pero dalgunha delas, por exemplo a das Galanas, non se enteirara.-----------------------23) "Estrada de Cacheiras a Solláns: ¿cando pensa arranxa-los baches á altura de 'As Palomas'? ¿E os das pistas de Lamas e Penelas e tamén en Cacheiras? Entendemos que son tan
dignos veciños como os restantes.". O Sr. Alcalde responde que a pregunta da estrada de
Cacheiras a Solláns xa lla respondeu ó Sr. Parajó (pregunta nº 3), e en canto ás pistas de Lamas,
Penelas e Cacheiras, dille que cando se enteira de que hai baches nunha pista, manda arranxala.-24) "Servicio de alcantarillado: ¿sábese xa definitivamente o motivo polo que se lle está
cobrando a algúns veciños que non o están usando porque non o teñen? É a terceira vez que llo
preguntamos.". O Sr. Alcalde responde que cre que hai un caso nos Tilos (o Sr. Parajó dille que
non hai só un, senón varios por todo o concello, posto que tamén sabe dalgún en Balcaide); que
a empresa, rutinariamente, cobra a entrada da auga e a saída do alcantarillado, e que xa falou con
AQUAGEST para que mire este tema. O Sr. Parajó dille que si, pero que mentres o mira ou non o
mira a esta xente ségueselle cobrando. O Sr. Alcalde respóndelle que é un tema que vén de atrás,
e o Sr. Parajó dille que algún dos casos é de agora.------------------------------------------------25) "Actas da Comisión de Goberno: non se remiten ó seu tempo. ¿Quen ten a culpa,
para poder esixirlle responsabilidades?" O Sr. Alcalde responde que a funcionaria que redacta as
actas tivo demasiado traballo esta tempada, buscando datos para os presupostos do 2000 e coas
decla- racións anuais de IVE e IRPF, e non deu feito as actas; que proximamente se vai meter
unha persoa para que lle axude a face-lo traballo do seu
departamento.--------------------------------------Procede a continuación o Sr. Parajó a formular oralmente os seguintes rogos e preguntas:26) Manifesta que no anterior pleno ordinario dixo que había pendente de pago máis de
cen millóns de pesetas en facturas, e se lle dixo que non, e agora, na comisión de goberno do
4-1-2000, apróbanse pagos por importe de 100.562.284 pts., que quedaron pendentes do ano
pasado porque non se podían meter no presuposto de 1999; o Sr. Alcalde respóndelle que eses
100 millóns que di o Sr. Parajó non estaban pendentes de pago, senón pendentes de aprobación,
que é moi distinto. O Sr. Parajó Liñares manifesta que se pagou dúas veces unha factura de
"Carpintería de Aluminios Galicia, S.L." por importe de millón e medio de pesetas, e o Sr. Secretario respóndelle que non se pagou dúas veces, senón que, debido a que mandaron a factura
por duplicado, se aprobou esta erroneamente dúas veces, pero que só se paga unha vez. O Sr.
Parajó manifesta que viu tamén aprobadas varias facturas de "Carpintería Sanrofer" por instalación de parques infantís, e pensa que isto é tira-los cartos, xa que se están poñendo parques onde
non se utilizan nada; cre que os parques deben poñerse onde hai bastantes nenos (preto dos colexios, etc.), non onde se lle antoxa ó Sr. Alcalde, porque despois non hai críos que vaian a eles.27) Pregunta como está o tema do plan xeral de urbanismo deste concello, e o Sr. Alcalde
respóndelle que se está mirando unha empresa para facelo; que é un tema que ten interese en
solucionar canto antes, xa que foi unha promesa electoral súa, pero que quere consensualo coa

Consellería para que se faga sen demoras por devolución de documentación, non como pasou
coas vixentes Normas subsidiarias, que tardaron sete anos en ser aprobadas.-------------------------28) Manifesta que cómpre que se revisen as facturas de formigón que se están cobrando a
este concello, pois pensa que se pode mercar ata un 20% máis barato, e que hai outros casos
coma este; pensa que se debía mirar este tema para ver que se pode aforrar.--------------------------29) Pregunta como está o tema da depuradora de Calo e canto se vai enganchar nela,
sobre todo de Ames. O Sr. Alcalde respóndelle que non ten datos aquí, que lle pregunte ó aparellador municipal, e que en todo caso este é un tema da Consellería; o Sr. Parajó dille que ten
entendido que van enganchar Milladoiro de abaixo, Viduído de abaixo, Viduído de arriba,
Firmistáns, Tarrío e As Mimosas, o que lle parece excesivo para a depuradora. O Sr. Alcalde
respóndelle que non sabe nada diso, e pregúntase se os residuais de todas esas zonas correrán
para a depuradora, e o Sr. Parajó dille que, polo que sabe, nas Mimosas se están facendo "a todo
trapo" as obras necesarias para enganchar. O Sr. Alcalde respóndelle que non sabe que estudio
fixo a Consellería, pero que, en todo caso, a depuradora debe estar dimensionada para o que se
pensou enganchar nela, e que o concello debe estar aberto a colaborar cos concellos limítrofes e a
que eles colaboren con nós.-----------------------------------------------------------------------------------Segue dicindo o Sr. Parajó Liñares que, na obra de alcantarillado que se está a facer do
Milladoiro para abaixo, a empresa non sabe nada de que se vaian mete-los tubos do abastecemento de auga pola mesma gabia, xa que iso non vai no proxecto. O Sr. Alcalde respóndelle que
quizais o dos tubos da auga teña un proxecto aparte, pero que si van na mesma obra, e o Sr.
Parajó insiste en que a empresa ignora que haxa que meter tamén a tubería da auga; o Sr. Alcalde
dille que un concelleiro do equipo de goberno e o aparellador municipal foron falar coa empresa
sobre os tubos da auga, polo que esta ten coñecemento de que hai que metelos. O Sr. Parajó pide
que se teña coidado con isto, non sexa que cerren a gabia e despois haxa que volvela a abrir para
mete-la tubería de abastecemento de auga.-----------------------------------------------------------------30) Pregunta pola depuradora de Pontevea, e o Sr. Alcalde respóndelle que xa falou con
D. Agustín Hernández, de Obras Hidráulicas, e este quedou de face-lo posible para que se meta
neste ano; di tamén que xa está a leira comprada.---------------------------------------------------------31) Pregunta como está o tema da leira que ten o concello nos Verxeles e na que foron
construídas unhas vivendas adosadas, e o Sr. Secretario respóndelle que se lle pasou fai meses ó
avogado Sr. Martín Gómez e este dixera que o tiña en marcha, pero que non soubo nada
máis.---32) Manifesta que xa sabe que os poderes que teñen os alcaldes na actualidade son
moitos, pero que algunhas aprobacións de obras que aparecen en actas da Comisión de Goberno
non lle competen a esta, senón ó pleno. O Sr. Secretario respóndelle que o acordo ó que se refire
o Sr. Parajó corresponde a un plan de infraestructuras que foi aprobado polo pleno, e a Comisión
de Goberno só adxudicou as obras. O Sr. Parajó pregunta que plan se está tramitando agora, e o
Sr. Secretario respóndelle que a documentación que viu o Sr. Parajó, á que se está referindo, non
corresponde a ningún plan, senón a unha relación de obras que hai que mandar á Consellería de
Familia para que subvencione a contratación de obreiros, e que inclúe obras como as beirarrúas
de Rarís.----------------------------------------------------------------------------------------------------------33) En canto á deficiente sinalización de obras en estradas, manifesta que o outro día o
fillo de D. Vicente García Porto caíu contra unha varilla que sinalizaba unha obra e cravouna nun
brazo, o que foi unha sorte, porque se a chega a cravar na cabeza habería unha desgracia e hoxe o
concello tería un gran problema.-----------------------------------------------------------------------------34) Manifesta que, cando se fixo a sinalización toponímica do concello, quedou sen
poñer unha de benvida na entrada do Milladoiro, e o Sr. Alcalde respóndelle que está pendente
de colocar, pero que a hai.-----------------------------------------------------------------------------------------

35) Manifesta que o outro día, no paso a nivel de Osebe (onde tivo que estar 25 minutos
parado) estaban dez ou doce persoas de RENFE e catro concelleiros de Ames, pero non había
ningún de Teo; pregunta por que non se lles avisou. O Sr. Alcalde respóndelle que estivo alí o
aparellador municipal, e que RENFE quere saca-lo paso a nivel e facer dobre vía en Osebe, e o
Sr. Parajó dille que o paso a nivel que queren suprimir non é o de Osebe, senón o outro de máis
arriba.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------36) Pregunta como está o tema do galpón de Teo, e o Sr. Alcalde respóndelle que o propietario foi requirido para que o derrubase; que se lle dixo que se non o tiraba el iría tirarllo persoal do concello, e o dono dixo que prefería facelo el, pero aínda non o fixo. O Sr. Mata informa
de que ese señor está tabicando por dentro á distancia regulamentaria, e despois tirará a parte da
obra que incumpre as normas.--------------------------------------------------------------------------------37) Pregunta polo tema dos coches abandoados, manifestando que xa sabe que é un
proceso longo, pero di que a Consellería de Medio Ambiente, previa denuncia, actúa máis rapidamente e ademais impónlles sancións ós propietarios; o que non lle souberon explicar é se esa
denuncia ten que ser do concello ou de particulares. O Sr. Secretario respóndelle que sabe de
coches abandoados que foron os da Consellería mirar, e multaron ós propietarios con 250.000
pts., pero eran todos coches que deixaran en camiños, ningún abandoado nunha urbanización. O
Sr. Hombre Eiras manifesta que hai un coche que deixaron nunha rúa dos Tilos, que pertence a
un señor que está na Arxentina, e que quizais poida haber problemas se llo levan. O Sr. Secretario manifesta que o tema dos coches abandoados é un proceso longo e latoso.-----------------------38) En canto ó reciclaxe de lixo, manifesta que os contedores non se enchen
debidamente, que a xente deixa bolsas enriba ou arredor deles, polo que quizais o concello
debería facer unha campaña divulgativa de como se deben usa-los contedores. O Sr. Alcalde respóndelle que SOGAMA fixo unha campaña bastante grande sobre isto, pero que tal vez o concello teñañ que facer outra de apoio; que estudiará este tema.----------------------------------------------39) Pregunta por unha factura de PROVISCA pola construcción dun pozo en Viduído, e
o Sr. Alcalde respóndelle que non foi en Viduído, senón na Grela, onde, para poder face-las
beira- rrúas houbo que ocupa-lo sitio onde unha señora tiña un pozo, e esta deixou colle-lo terreo
a cambio de que se lle fixese outro.----------------------------------------------------------------------------40) Pregunta por unha factura de "Comercial electrónica Ricardo", e o Sr. Secretrio respóndelle que corresponde á compra dunha licea para a centralita (coa que as chamadas desde o
concello ós móbiles do Alcalde, policía, etc. saen un 60% máis baratas), teléfonos móbiles para
os obreiros e para a policía local e outros.------------------------------------------------------------------41) Pregunta cales son os 15 puntos que catro concelleiros do grupo de goberno lle esixiron ó Sr. Alcalde que cumprise, e este respóndelle que saíron na prensa; o Sr. Parajó dille que ten
o recorte do artigo da prensa e non os especifica, e o Sr. Alcalde respóndelle que saíron nun artigo antes do día en que se publicou o que ten o Sr. Parajó. Este pregunta cales son os catro concelleiros ós que se refire o artigo, e o Sr. Alcalde respóndelle que iso é un asunto interno do
equipo de goberno. O Sr. Parajó dille que, aínda que así sexa, é un asunto que repercute no funcionamento do concello, polo que a oposición municipal ten dereito a sabelo. O Sr. Fandiño di
que quizais o que teme o Sr. Parajó é que repercutan positivamente, o Sr. Noriega pregúntalle se
con iso quere dicir que ata agora todo repercutíu sempre negativamente e o Sr. Parajó pídelle ó
Sr. Fandiño que se explique e pregúntalle se el é un deses catro concelleiros; o Sr. Fandiño respóndelle que, xa que o pregunta si, é un dos catro, e repítelle que ese é un asunto interno do
grupo municipal do Partido Popular.------------------------------------------------------------------------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as once horas e trinta
minutos, estendéndose a presente acta, que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario acctal. que
certifico.
O ALCALDE,

O SECRETARIO,

ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA DO PLENO DO CONCELLO QUE
TIVO LUGAR O DÍA 14 DE FEBREIRO DO 2000.--------------------------------------------------SEÑORES ASISTENTES:
Alcalde-Presidente:
D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros:
D. José Manuel Neira Picallo
D. Antonio Castroagudín Valladares
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
D. Manuel Tallón Mesías
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.

Na casa do concello de Teo, a catorce de febreiro do dous mil.-----------------------------Sendo as dez 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 levar a cabo a sesión extraordinaria
convocada para este
día.---------------------------------------------Escusou a súa asistencia o concelleiro D. Mario Fandiño Pazos.----------------------------Asiste o Secretario acctal. da Corporación, D. Jesús Naveira Vázquez.-------------------Pola presidencia declárase sesión pública, pasándose de seguido a coñecemento e
resolución dos asuntos incluídos na seguinte -------ORDE DO DÍA:

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, acorda aprobalo
tal como foi redactado e que se rexistre no libro correspondente.---------------------------------------2.- MOCIÓN DO PSOE .- A continuación, o Sr. Secretario dá lectura á moción presentada polo portavoz do grupo municipal do PSdeG-PSOE en data 26-01-200, que copiada literalmente di o que segue:------------------------------------------------------------------------------------------"Ó longo da actual lexislatura acentuáronse unha serie de feitos e situacións que evidenciaron e fixeron máis apreciable, se cabe, a situación de que o sector agrario non é prioritario para
o goberno galego. A modo de exemplos máis relevantes podemos citar: a venda de LEYMA a
PULEVA; os baixos prezos que soportaron os productores de porcino, aves, vacún de carne,
leite, coellos e pataca; a mala negociación realizada polo Conselleiro en Madrid á hora de reparti-los dereitos de plantación de viñedo, primas de vacún de carne e cota láctea procedentes da
reforma da política agraria comunitaria; o incumprimento dos compromisos adquiridos polo
Conselleiro cos representantes dos agricultores; a falla de solucións e a negativa sistemática a
estudiar saídas ós problemas presentados; a ausencia dun marco estable de negociación e interlocución; o cobro, por primeira vez, da supertaxa láctea; a represión contra as mobilizacións dos
gandeiros, etc.= Esta realidade confírmase tamén á hora de destinar fondos ó sector agrario no
momento de confecciona-los presupostos da Xunta, o que significa fortes recortes nos
programas de investimentos, plans de mellora, axudas e subvencións dirixidos ós productores

galegos.= Todo isto prodúcese a pesares do peso económico e social que segue tendo o sector
agrario en Galicia, que ocupa directamente a máis de 153.000 persoas, cerca do 17% da
poboación ocupada, ó que se engaden os postos de traballo xerados nun amplo abano de
actividades e servicios: transformación, distribución e comercialización de productos, venda e
arranxo de maquinaria, producción e comercialización de pensos, abonos e productos
fitosanitarios, construccións, veterinarios, comercio en xeral, etc., co que dinamiza
economicamente moitas comarcas de Galicia, e ademais contribúe á fixación de poboación nas
áreas rurais.= Tamén é preciso sinalar que a renda agraria galega segue sendo a metade da
española e un tercio da europea, destacando que nela as subvencións só equivalen ó 10%
mentres que no conxunto da agricultura española superan o 25%.= Mentres que o Executivo
galego ten esquecido o sector agrario, parte dos seus sectores estratéxicos perden peso día a día,
sometidos ás consecuencias da reconversión e rees- tructuración incontrolada e desordenada á
que se ven abocados. Sirva de exemplo o sector lác- teo, no que abandoaron a actividade máis de
65.000 explotacións nos últimos nove anos.= É por iso que o grupo municipal socialista presenta
esta moción diante do pleno desta corporación, para que se tomen os seguintes acordos de
resolución:= 1.- Apoia-las reivindicacións do sector agrario galego:= *Dignificación da profesión
agraria.= *Marco estable de interlocución coa administra- ción para democratiza-lo agro.=
*Prezos xustos para garantir rendas dignas e para mante-lo emprego no medio rural.= *Reparto
equitativo das axudas públicas e dos dereitos de producción baseado en criterios
socioeconómicos.= *Doutación orzamentaria suficiente para acometer un plan global de
desenvolvemento do medio rural e dos sectores productivos.= *Revogación dos acordos de
Madrid. Defensa e promoción dos productos das nosas explotacións fronte ó fomento de
produccións inseguras e industrializadas.= *Control e prohibición da venda nos mercados de
productos alimentarios por baixo dos custos de producción.= *Ordenación do territorio e dos
usos da terra.= *Indemnización polos danos ocasionados pola fauna salvaxe.= *Cese da
represión sobre as mobilizacións labregas. Anulación das multas e absolución dos procesados na
tractorada do ano 98.= *Cese do Conselleiro de Agricultura.= 2.- Apoia-la manifestación que os
agriculto- res galegos levarán a cabo en Santiago o día 15 de
febreiro.".-------------------------------------------O Sr. Parajó Liñares defende a moción dicindo que de todos son sabidos os problemas
que teñen os gandeiros galegos por mor da política da Xunta, quen os mete en máis problemas
en vez de arranxarlles os que teñen (por exemplo, as multas pola producción de leite son este ano
máis altas que nunca). Manifesta que está convocada para o día 15 deste mes unha manifestación que o PSOE vai apoiar, e pídelle á corporación de Teo que a apoie tamén, porque non se
pode consentir a forma de actuar da Xunta con respecto ós gandeiros.---------------------------------O Sr. Noriega Sánchez manifesta que o seu grupo está totalmente de acordo coa moción
presentada polo PSdeG-PSOE; di que a actutude da Xunta cos sectores agrícola e gandeiro non é
a máis axeitada, e que a moción expón ben claramente os problemas do sector labrego. Opina
que se está convertindo a Galicia nun país subsidiario, dándolle ós gandeiros subvencións para
que non produzan, co que no futuro, cando se acaben as subvencións, non terán medio de vida.
Pide que Teo estea por encima das cuestións políticas neste tema e apoie a moción, porque hai
que facer todo o posible para que o goberno de Madrid tome conciencia dos problemas dos
sectores agrícola e gandeiro de Galicia.---------------------------------------------------------------------O Sr. Parajó Liñares manifesta que, en Leyma, a Xunta meteu uns xestores que a
venderon a unha empresa (Puleva) do sur de España, e agora esta quere sacala da Coruña,
mesmo as oficinas; que se está tratando de recuperar Leyma para Galicia, ata o punto de que
Caixa Gali- cia está intentando comprar
accións.-------------------------------------------------------------------------O Sr. Neira Picallo le a resposta do grupo de goberno:------------------------------------------"Notas aclaratorias á táboa reivindicativa.= 1. Dignificación da nosa profesión:= Os
distintos programas de traballo da Consellería de Agricultura están baseados nas necesidades da
poboación do medio rural, sometida a cambios estructurais, á incorporación de novas tecnoloxías

e ás limitacións impostas á producción agraria.= Moitos dos cambios dependen dos recursos
humanos, polo que a capacitación dos agricultores é unha preocupación constante desta Consellería. Buscando un nivel de profesionalización que asegure os coñecementos técnicos necesarios
para comprender, analizar e organiza-los recursos dos que conta.= Destacándose os ciclos formativos de grao medio impartidos nos centros de capacitación agraria da Consellería, así como os
distintos cursos de formación empresarial, entre os que destacamos:= Cursos de incorporación á
empresa agraria.= Cursos monográficos. Técnicas agrarias.= Cursos de xestión de explotacións.=
Cursos de mecanización agraria.= Realizándose no último exercicio 553 cursos de capacitación
agraria, cunha asistencia de 13.467 alumnos e 43.960 horas de duración.= E o número de explotacións agrarias que participaron en programas de xestión de explotacións ascendeu a 1.515.= 2.
Marco estable de interlocución coa Administración para democratiza-lo agro: = Os distintos
programas nos que a Consellería de Agricultura ven traballando, sempre se desenvolveron coa
colaboración das organizacións profesionais do agro, industrias e cooperativas de Galicia.= 3.
Prezos xustos para garantir rendas dignas e para mante-lo emprego no medio rural: = Nunha
economía de libre mercado, os prezos márcaos este e non os poderes públicos, que non só non
deben, senón que ademais non poden intervir. Outra cousa é, tal como se está a facer, que teña
actuacións como árbitro e garante da existencia dun continuo diálogo entre productores e
industriais, co obxecto de que se acaden acordos que garantan un equilibrio económico.= 4.
Reparto equitativo das axudas públicas e dos dereitos de producción baseándose en criterios
socioeconómicos:= As reservas nacionais de dereitos de prima ós productores de ovino e cabrún
e da prima ós productores que manteñan vacas nodrizas, asígnanse ós titulares que cumpran as
condicións estipuladas para seren beneficiarios, efectuándose unha valoración das solicitudes
presentadas de acordo cun baremo preestablecido. Así, o baremo de puntuación para estes
solicitantes foi:= Explotación prioritaria, 4 puntos; agricultor profesional, 3 puntos; beneficiario
de axudas estructurais, 3 puntos; agricultor xove, 2 puntos; novo productor, 2 puntos;
cualificación sanitaria, 2 puntos; SAT ou cooperativa, 1 punto; Libro xenealóxico >60% vacas, 1
punto; tenreira galega, 2 puntos; densidade gandeira, 2 puntos.= Criterios que favorecen o tipo de
producción de carne tradicional en Galicia, fronte a outras ganderías máis intensivas.= Con
carácter xeral, para poder acceder tanto ós repartos de cota láctea procedentes da reserva como ás
axudas para as melloras estructurais e modernización das explotacións, será necesario cumprir
unha serie de condicións. Estando á súa vez suxeitos a un baremo os criterios de aprobación,
preestablecidos en función das características particulares de cada sector.= 5. Plan global de
desenvolvemento do medio rural e dos sectores productivos:= Plan que xa foi anunciado polo
goberno galego no debate de presupostos xerais para o ano 2000 e que pretende a actuación
coordinada da Administración e, polo tanto, compete a varias Consellerías. Estase a facer por
iniciativa do goberno.= 6. Revogación dos acordos de Madrid: = Os recentes acordos constitúen
un avance importante, subministrando incluso importantes recursos económicos para a
reestructuración dalgúns sectores.= O resume dos resultados por sectores é o seguinte:= Sector
lácteo: 207.312 toneladas de incremento para Galicia.= Sector vacún de carne:= *Mantemento de
120.000 Kg de cota láctea como límite de compatibilidade coas primas.== *Permanencia da
prima especial ó vacún macho no período 2000-2002, na modalidade de idade.= *Introducción
da figura "cebadeiro comunitario", cun límite de 90 cabezas por socio.= *Rexionalización dos
pagamentos suplementarios, baseados na proporcionalidade referida ós censos totais dos últimos
tres anos, que se resumen:= OCM do vacún de carne reformada:= Prima a vaca nodriza, 50.606
pts.= Prima ó tenreiro macho, entre 41.511 e 48.252 pts.= Primas de sacrificio, entre 8.000 e
14.000 pts.= Incremento das primas por extensificación.= Sector vitivinícola:= 400 ha. de dereitos
de plantación.= Financiación ata o 75% do custo do material para a reconversión e do 100% das
perdas de renda.= Autorización para aumenta-la superficie de viñedo nun 1,5%.= 7. Defensa e

promoción dos nosos productos:= Galicia conta con quince productos agroalimentarios
acollidos a algún dos distintivos de calidade avalados pola Unión Europea, que corresponden a
nove denominacións de orixe, unha denominación xenérica, catro denominacións específicas e
unha indicación xeográfica protexida.= Delas, dúas, Queixo do Cebreiro e Queixo de San Simón
da Costa, recoñecéronse en 1998 e encóntranse en estudio as solicitudes formuladas para Xamón
de Galicia e catro para diversos tipos de pementos (Oimbra, Herbón, Arnoia e O Couto).= A
implantación destes distintivos de calidade é complexo, requirindo un considerable esforzo
administrativo e de organización, necesitando un importante apoio econó- mico nas primeiras
fases e unha intensa promoción xenérica. Destináronse no último exercicio a todas esas
finalidades 800 millóns de pesetas.= Seguirase traballando nesta liña, respondendo así ás
crecentes esixencias de garantía e calidade por parte dos consumidores e incrementando o valor
engadido das nosas produccións.= 8. Control e prohibición da venda nos mercados de
productos alimentarios por baixo dos custos de producción:= Libre mercado.= Control
concellos.= 9. Ordenación do territorio e dos usos da terra := A Consellería está a traballar nun
"mapa obxectivo" que priorice as produccións e os cultivos nas comarcas galegas, partindo da
situación actual dos usos do solo e da delimitación das potencialidades productivas non
explotadas do mesmo, coñecendo ó mesmo tempo as comerciais.= A situación predominante é
dunha escasa vocación comercial, sobre unha producción insuficiente, pese a unhas elevadas
aptitudes productivas.= Dado o modelo de planificación promovido na nosa Comunidade
autónoma, grande parte do traballo técnico de base está feito. Os resultados que perseguimos con
este proxecto esixen varios traballos que xa están iniciados.= Recente publicación do Decreto de
unidades mínimas de cultivo (UMC).= 10. Indemnización polos danos ocasionados pola fauna
salvaxe:= A Consellería de Medio Ambiente, en colaboración con diversas organizacións, está a
elabora-la normativa correspondente.= 11. Cese da represión sobre as mobilizacións labregas.
Anulación das multas e absolución dos procesados na tractorada := Esta Consellería non pode
nin debe interferir na actuación doutros organismos tanto da Administración central como autonómica.".---------------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Alcalde manifesta que, polo exposto, o seu grupo non votará a favor da moción.----O Sr. Parajó Liñares di que, tralo "rollo" que leu o Sr. Neira, case todos os que traballan
noutras cousas van ter que meterse a traballar no sector agrícola ou no gandeiro, xa que están tan
ben, porque queda todo tan bonito que... non entendeu nada. Opina que hai que apoiar ós
gandei- ros con feitos, non con
palabras.------------------------------------------------------------------------------O Sr. Noriega felicita ó Sr. Neira pola lectura dese documento e di que lle dá a sensa- ción
de que, en vez de saír á rúa para apoia-la táboa de reivindicacións, habería que saír para
festexa-lo que se fixo en canto ós problemas dos agricultores e dos gandeiros; que parece que a
posición da Xunta é formar ós agricultores para todo menos para producir e pregunta, se non se
toman medidas proteccionistas, se haberá que deixar que o mercado campe polos seus respectos.
Manifesta que o que se vén dicindo é que os sindicatos galegos deben de estar errados, posto que
todos menos un apoian a táboa reivindicativa.-------------------------------------------------------------O Sr. Parajó Liñares manifesta que en Teo hai bastantes gandeiros, e que haberá que
dicirlles que convirtan as súas terras en solares, que así lles resultarán máis productivas.----------Sometida a votación, a moción obtén sete votos a favor (os dos Sres. Noriega Sánchez,
Parajó Liñares, Tallón Mesías e Hombre Eiras e das Sras. Bugallo Rodríguez, Amieiro Rodríguez e Blanco Fernández) e os nove votos en contra dos Sres. Blanco Martínez, Neira Picallo, Castroagudín Valladares, Filloy Villar, Cajaraville Campos, Ouro Calvelo, Fernández Fernández,
Mata Iglesias e Aller Suárez, polo que resulta rexeitada.-------------------------------------------------3.- ACTIVIDADES MOLESTAS .----------------------------------------------------------------Neste momento sae da sala o concelleiro D. Ramón Fernández Fernández.-------------------

a) Examinado o expediente promovido por D. Ramón Fernández Fernández en virtude de
instancia nº 2057 de data 07-10-1999 solicitando licencia municipal para a instalación, apertura e
funcionamento de ACONDICIONAMENTO E AMPLIACIÓN DE NAVE PARA TRANSFORMACIÓN DE PEDRA, 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 07-10-1999.-----------------------------------------------------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 asignado 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 actividades 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.
Ramón Fernández Fernández para a instalación de acondicionamento e ampliación de nave para
transformación de pedra no lugar de Carballal, 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.------------------------------------------------Volve a entrar na sala D. Ramón Fernández Fernández.-----------------------------------------b) Examinado o expediente promovido por D. Javier del Corral Gómez en virtude de
instancia nº 1280 de data 15-06-1999 solicitando licencia municipal para a instalación, apertura e
funcionamento de UN DEPÓSITO AÉREO DE 2.450 LITROS DE G.L.P., 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 15-06-1999.-----------------------------------------------------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 asignado 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 actividades 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.
Javier del Corral Gómez para a instalación dun depósito aéreo de 2.450 litros de G.L.P. na rúa
dos Carballos nº 56 da urbanización Os Tilos, parroquia de San Francisco Javier dos 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.------------------------------------------------c) Examinado o expediente promovido por D. Enrique Martínez Parajó en virtude de
instancia nº 1650 de data 04-08-1999 solicitando licencia municipal para a instalación, apertura e
funcionamento de UNHA OFICINA DE FARMACIA, 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 04-08-1999.-----------------------------------------------------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 asignado 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 actividades 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, solicitando os Sres. Noriega Sánchez e Parajó Liñares que no futuro
non se volvan a traer ó pleno expedientes de actividades molestas que comezasen a exerce-la
actividade antes de ter concedida a licencia, acorda:------------------------------------------------------1º.- Informar FAVORABLEMENTE a concesión de licencia municipal instada por D.
Enrique Martínez Parajó para a instalación dunha oficina de farmacia no lugar de Pontevea, parroquia de Reis deste concello, porque no expediente se cumpriron tódalas prescricións legais.---2º.- Dar traslado do expediente completo á Comisión Provincial de Medio Ambiente, para
os efectos previstos no 33 do referido Regulamento.-------------------------------------------------

d) Examinado o expediente promovido por D. Francisco Ruiz Vinuesa, en representación
de "Telefónica Servicios Móviles, S.A.", en virtude de instancia nº 1672 de data 06-08-1999
solicitando licencia municipal para a instalación, apertura e funcionamento de EQUIPOS DE
TELEFONÍA MÓBIL, actividade comprendida no Regulamento de Actividades Molestas,
Insalubres, Nocivas e Perigosas, aprobado por Decreto 2414/1961, de 30 de novembro.-----------RESULTANDO: Que o proxecto técnico e demais documentación foron admitidos a
trámite por Decreto da Alcaldía de data 06-08-1999.-----------------------------------------------------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 asignado 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 actividades análogas xeradoras de efectos aditivos.--------------------------------------------------------------Vistos o Decreto 2414/61, de 30 de novembro, e demais disposicións concordantes de
aplicación.-------------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Noriega Sánchez solicita que no futuro non se traian ó pleno expedientes de actividades molestas que comezasen a funcionar antes de obte-la licencia, e pregúntalle ó Sr. Alcalde
se se decata da cantidade de torretas de teléfonos hai en Teo; di que non sabe ata que punto isto
ten un impacto sobre o ambiente, e opina que quizais haxa que facer un estudio para planifica-la
colocación de torretas. O Sr. Alcalde respóndelle que, se o expediente cumpre as normas, non se
pode denega-la licencia nin pararlle a tramitación.--------------------------------------------------------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.
Francisco Ruiz Vinuesa, en representación de "Telefónica Servicios Móviles, S.A." para a instalación de equipos de telefonía móbil no lugar de Montouto (Plató 1000), 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.------------------------------------------------e) Examinado o expediente promovido por D. Eduardo Eulogio González González en
virtude de instancia nº 1747 de data 19-08-1999 solicitando licencia municipal para a instalación,
apertura e funcionamento de UN DEPÓSITO AÉREO DE 2.450 LITROS DE PROPANO, actividade comprendida no Regulamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas e Perigosas,
aprobado por Decreto 2414/1961, de 30 de novembro.---------------------------------------------------RESULTANDO: Que o proxecto técnico e demais documentación foron admitidos a
trámite por Decreto da Alcaldía de data 19-08-1999.-----------------------------------------------------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 asignado 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 actividades 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.
Eduardo Eulogio González González para a instalación dun depósito aéreo de 2.450 litros de
propano no lugar de Penelas, 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.------------------------------------------------f) Examinado o expediente promovido por CEINSA (REPRES. CEDIPSA) en virtude de
instancia nº 1785 de data 26-08-1999 solicitando licencia municipal para a instalación, apertura e
funcionamento de REFORMA DE ESTACIÓN DE SERVICIO PARA DOUTALA DE MEDIDAS MEDIAMBIENTAIS 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 26-08-1999.-----------------------------------------------------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 asignado 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 actividades análogas xeradoras de efectos aditivos.--------------------------------------------------------------Vistos o Decreto 2414/61, de 30 de novembro, e demais disposicións concordantes de
aplicación.-------------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Noriega Sánchez pide que non se traian ó pleno expedientes que comezasen a exerce-la actividade antes de obte-la licencia; o Sr. Alcalde respóndelle que ás veces os solicitantes
fano porque os trámites destes expedientes son moi lentos e engorrosos, e o Sr. Noriega dille que
neste caso foi porque o solicitante non pagou; o Sr. Secretario infórmao de que se lle avisou para
que viñese ó concello a fin de paga-lo anuncio de exposición pública do expediente, porque se
non se lles cobra a eles ten que pagalo o concello, e o interesado tardou en vir, pero ó final veu e
pagouno. O Sr. Noriega pide que se teña coidado con isto, porque se trata ás veces de activida-

des perigosas. O Sr. Parajó Liñares pensa que hai que ter en conta, cando se permite que comecen a funcionar sen licencia, que quizais da tramitación do expediente resulte que haxa que denega-la licencia, e pregunta que pasaría nese caso; o Sr. Alcalde respóndelle que o primeiro que se
fai cando se recibe a solicitude é constatar que a actividade que se pretende instalar é conforme
coas normas e que o proxecto se axusta ó esixido.--------------------------------------------------------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
CEINSA (REPRES. CEDIPSA) para a instalación de reforma de estación de servicio para doutala
de medidas medioambientais no lugar de Casalonga, 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.------------------------------------------------g) Examinado o expediente promovido por D. Ernesto Ferreira Tarrío en virtude de
instancia nº 2054 de data 07-10-1999 solicitando licencia municipal para a instalación, apertura e
funcionamento de UN TANQUE 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 07-10-1999.-----------------------------------------------------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 asignado 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 actividades 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.
ERNESTO FERREIRA TARRÍO para a instalación dun tanque de 2.450 litros de propano no
lugar de Carballal, 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.- SOLICITUDE SUBARRENDO GESECO .- A continuación, o Sr. Secretario dá
lectura a escrito de GESECO de data 25-11-99 no que solicita autorización para subarrendarlle o
servicio de xardinería e limpeza viaria a "Manuel Sobredo, S.C."--------------------------------------O Sr. Alcalde manifesta que a empresa adxudicataria dos servicios de recollida de lixo,
limpeza viaria e xardinería necesita, para poder subarrendar unha parte destes, consentimento do
pleno do concello, e di que o grupo de goberno está a favor de autorizala a levar a cabo o subarrendo, tanto máis canto que quere subarrendarlle a xardinería e a limpeza de rúas a un veciño de
Teo.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Noriega Sánchez opina que esta situación é unha vergonza; que cando se debatíu
nun pleno o prego de condicións deste servicio, o BNG e o PSOE querían que se separase a recollida de lixo da xardinería, e o Sr. Alcalde, cos seus votos, conseguíu que se contratasen conxuntamente, e agora vén dándolle a razón á oposición, mostrándose a favor do subarrendo, o que é
unha dobre privatización, xa que haberá unha empresa que cobre por face-lo servicio e outra que
cobre por nada, só por permitir que o faga aquela, e todo iso pagado cos cartos dos contribuíntes
de Teo. Manifesta que o Alcalde debe velar polos intereses de tódolos veciños, e que primeiro
defendeu a postura de contratalo xunto e agora defende o subarrendo, co que está tirando cos
cartos públicos. Propón que o pleno acorde que a xardinería e a limpeza viaria se faga con obreiros contratados directamente polo concello, e así sairá máis barato e xeraráse emprego. O Sr.
Alcalde respóndelle que o concello só ten que pagarlle á empresa concesionaria do servicio, e
esta será quen lle pague á subarrendataria, e o Sr. Noriega dille que si, pero que agora son dúas
empresas a gañar cartos, porque a empresa concesionaria non vai cede-la xardinería a cambio de
nada e a empresa subarrendataria ten que gañar algo tamén; o Sr. Alcalde respóndelle que ese é o
criterio do Sr. Noriega, e este dille que non é un criterio, senón unha realidade. O Sr. Alcalde
opina que, se a empresa concesionaria quere subarrendar unha parte dos traballos, a el lle parece
perfecto, e o Sr. Noriega dille que non se a empresa quere, senón se o pleno quere, e insiste en
que van ter que gaña-las dúas empresas; que a que vai face-la xardinería gañará menos cartos do
que gañaría a empresa concesionaria se o fixese ela, polo que, se o pleno contratase directamente
a esta outra empresa, o servicio sairía máis barato, porque se eliminaría un intermediario. Opina
que o Sr. Alcalde debería ter un pouco de autocrítica e non deixar que as empresas gobernen o
concello. O Sr. Alcalde respóndelle que o concello se debe só a unha empresa, que é a concesionaria, e o Sr. Noriega dille que o concello non se debe a ningunha empresa, que se debe ós veciños, e está obrigado a mirar polos intereses destes.--------------------------------------------------------O Sr. Parajó Liñares manifesta que no seu momento propuxo que se contratasen ambos
servicios por separado, pero o Sr. Alcalde quixo que se contratasen xuntos e que a empresa quedara en contratar ós traballadores que estaban facendo os servicios; pregunta por que estes non
queren traballar nela. Di que había unha xente que cobraba moito por face-la xardinería, pero
agora con esta empresa cobran menos e por iso viñeron presionar ó Alcalde para que este negociase con GESECO a fin de que lles subcontratase o servicio. Non entende por que hai que
separar agora os servicios se antes non se quixo contratar por separado. O Sr. Alcalde respóndelle que porque a empresa o solicita. O Sr. Parajó Liñares manifesta que, antes de dar autorización
para subcontratar, o pleno debe comprobar, segundo especifica o prego de condicións do contrato, que se cumpren as condicións da Lei 13/95, e pregunta cal e esa lei; o Sr. Secretario respóndelle que non o sabe de memoria e o Sr. Parajó dille que hai que saber de que lei se trata e que
condicións impón, para saber se se cumpren; o Sr. Alcalde respóndelle que os técnicos xurídicos
que estudiaron o expediente estiman que cumpre tódolos requisitos legais, e o Sr. Secretario manifesta que la Lei 13/95 é a Lei de contratos das administracións públicas. A petición do Sr. Parajó, o Sr. Secretario trae un exemplar da citada lei e dá lectura ó artigo 116 desta.--------------------O Sr. Parajó manifesta que, segundo o artigo que leu o Sr. Secretario o pleno non pode
dar autorización para subcontratar se o importe da subcontrata excede do 50% do prezo do contrato, e pregunta que porcentaxe do prezo supón a xardinería e a limpeza viaria; o Sr. Secretario
respóndelle que non ten ese dato, e o Sr. Parajó pide que se deixe este asunto sobre a mesa,
porque o pleno non pode autoriza-la subcontrata sen ter esa información. Di tamén que a

empresa que estaba facendo a xardinería en Teo cobraba barbaridades que agora non cobra, e por
iso presionou para obte-la subcontrata, e manifesta que o seu grupo está en contra de que se
autorice
esta.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Noriega Sánchez manifesta que se está privatizando o servicio a dúas empresas, e
que a subcontratada cobrará menos do que cobra GESECO pola xardinería e a limpeza viaria, o
que supón que o concello está perdendo cartos; opina que, se desde o primeiro momento se
soubese que GESECO non faría a xardinería, podería terse conseguido este servicio nun prezo
máis baixo; entón, a contratación dos servicios de xardinería e de recollida de lixo foi unha mala
xestión do equipo de goberno. O Sr. Alcalde respóndelle que xa sabe que ó Sr. Noriega lle gusta
moito levarlle a contra, e este dille que el está dando argumentos e o Sr. Alcalde non lle dá
ningún, só se limita a dicir que se lle leva a contra.-------------------------------------------------------O Sr. Parajó cre que un alcalde ten que ter peso político e non deixarse dobregar, e o
Alcalde de Teo estase deixando dobregar por unhas amizades que lle fan subcontrata-lo servicio
de xardinería; que o Sr. Alcalde foi presionado para que accedese á subcontrata. O Sr. Alcalde
pídelle que demostre o que está dicindo.--------------------------------------------------------------------O pleno do concello, por nove votos a favor (os dos Sres. Blanco Martínez, Neira Picallo,
Castroagudín Valladares, Filloy Villar, Cajaraville Campos, Ouro Calvelo, Fernández Fernández,
Mata Iglesias e Aller Suárez) e sete en contra (os dos Sres. Noriega Sánchez, Parajó Liñares,
Tallón Mesías e Hombre Eiras e os das Sras. Bugallo Rodríguez, Amieiro Rodríguez e Blanco
Fernández), acorda:---------------------------------------------------------------------------------------------1º.- Autorizar a GESECO para subcontrata-lo servicios de xardinería e limpeza viaria,
sempre que o prezo da subcontrata non exceda do 50% do prezo total do
contrato.------------------2º.- Facultar a D. Armando U. Blanco Martínez, Alcalde-Presidente do concello, para
continua-los demais trámites do expediente.---------------------------------------------------------------5.- SENTENCIA U-2-A .- O Sr. Secretario le o fallo da resolución da Sala do contencioso-administrativo do Tribunal Supremo de data 30-10-1999, recaída no recurso de casación,
interposto por este concello contra a sentencia dictada pola Sala do contencioso-administrativo
do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia de data 08-07-1993 sobre denegación de solicitude de
paralización de obras e derruba das construídas ilegalmente na U-2-A dos Tilos, e que copiado
literalmente di:--------------------------------------------------------------------------------------------------"Fallamos:= Declaramos non haber lugar ó recurso de casación interposto polo concello
de Teo contra a sentencia da Sala do contencioso-administrativo do Tribunal Superior de Xustiza
de Galicia de 8 de xullo de 1993, condenando á parte recorrente ó pagamento dos custos causados.".--------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Alcalde manifesta que este punto trata soamente de dar conta da sentencia, aínda
que non había por que, segundo a propia sentencia, e o Sr. Secretario dá conta das xestións realizadas en canto ás obras construídas ilegalmente na U-2-A, manifestando que no seu momento
se oficiou ó Rexistro da Propiedade para que non rexistrase as vivendas construídas fóra das
normas e tamén a FENOSA para que non lles subministrase enerxía eléctrica; que se lles volveu a
mandar un oficio agora, preguntándolles que fixeran en canto a isto, e aínda non contestaron;
que se lle notificou ó promotor a sentencia e notificóuselles, ó arquitecto director da obra e ó
promotor, a incoación de expediente sancionador; notificóuselle a tódolos veciños a incoación de
expediente de reposición da legalidade e se pedíu informe dun arquitecto superior para ver se a
derruba afectaría ó resto do edificio.--------------------------------------------------------------------------

O Sr. Noriega Sánchez manifesta que quere facer unha valoración da sentencia, e o Sr.
Alcalde respóndelle que non neste momento, que pode facela cando rematen os prazos e se volva
a traer ó pleno o expediente; que pode darlle a palabra, pero que non ten dereito a dous turnos de
intervención, posto que este punto da orde do día é soamente para dar conta da sentencia; o Sr.
Noriega manifesta que na sala hai xente que veu para oír o que haxa que dicir sobre este tema,
polo que debe falarse del, e segue dicindo que o BNG considera que desta sentencia son culpables o promotor (que actuou ilegalmente para enriquecerse) e o Sr. Alcalde, que participou na
toma de decisións sobre este tema no seu momento, ocultou a sentencia, incumpríu o primeiro
dos prazos, en prexuízo dos afectados, e agora atrévese a incitar á caza dos promotores e do
BNG; pide que o expediente sancionador se leve a cabo e non quede nunha mera anécdota.
Opina que neste asunto existen outras dúas partes: os demandantes e os afectados. Os
demandantes exercían o seu dereito, e preténdese convertilos en "chivos expiatorios", e os
afectados ven os seus pisos devaluados e corren o perigo de quedar sen a súa vivenda.
Descoñece os pasos que vai toma-lo concello, pero pídelle ó Sr. Alcalde que respecte a legalidade
e que defenda os dereitos dos afectados. En canto á orde de que non se rexistrasen os pisos,
pregunta quen a incumpríu, se o Rexistro da Propiedade ou o concello, e di que hai xente
estafada por culpa dunha incapacidade do concello ou do Rexistro. O Sr. Alcalde respóndelle que
el non ten responsabilidade no outorgamento da licencia de obras dese edificio, aínda que nese
momento formaba parte da corporación municipal, xa que foi dada por decreto da Alcaldía, e
acusa ó Sr. Noriega de andar facendo propaganda electoral con este asunto. O Sr. Noriega
manifesta que o indigna que xogue con eses temas dunha forma tan demagóxica, demostrando
así a súa incapacidade política.-------O Sr. Parajó Liñares manifesta que a postura do seu grupo neste asunto é solucionarlle o
problema ós veciños, non facer política; que no seu momento votou en contra de elevar este
pleito ó Tribunal Supremo, votando a favor o equipo de goberno e mailo Sr. Neira, e agora o
tempo lle dá a razón, posto que o único que se conseguíu foi un gasto máis para o concello; o Sr.
Alcalde respóndelle que o único que se fixo foi segui-los pasos que regulamentariamente hai que
dar. O Sr. Parajó manifesta que aínda se están facendo obras ilegais en Teo, o Sr. Alcalde respóndelle que as denuncie e o Sr. Parajó dille que o PSOE non quere denunciar, senón que o Sr.
Alcalde evite que se volva a producir unha situación como esta; pregunta que se vai facer para
arranxarlle o problema ós veciños, e o Sr. Alcalde respóndelle que haberá que estudialo, pero que
a responsabilidade é dos promotores. O Sr. Parajó di que a ver quen os encontra agora, e o Sr.
Alcalde respóndelle que xa estiveron nas oficinas municipais.------------------------------------------O Sr. Noriega manifesta que o Alcalde di que os concelleiros teñen vías xudiciais para
denuncia-las obras que se constrúan ilegalmente, pero ¿quere o Sr. Alcalde que dentro doutros
once anos volva a haber outras situacións como esta? O Sr. Alcalde respóndelle que non cre que
volva a habelas, e o Sr. Noriega dille que iso é o que pensa a opinión pública: que, tal como se
está construíndo, antes ou despois, tarde ou cedo, aparecerán novos problemas.---------------------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.
O ALCALDE,

O SECRETARIO,

BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA DO PLENO DO CONCELLO QUE TIVO LUGAR O DÍA 14 DE FEBREIRO DO 2000.------------------------------SEÑORES ASISTENTES:
Alcalde-Presidente:
D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros:
D. José Manuel Neira Picallo
D. Antonio Castroagudín Valladares
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
D. Manuel Tallón Mesías
Dª Mª Angélica Blanco Fernández
D. Miguel A. Hombre Eiras
D. Martiño Noriega Sánchez
Dª Mª Soedade Amieiro Rodríguez
Secretario:
D. Jesús Naveira Vázquez.

Na casa do concello de Teo, a catorce de febreiro do dous mil.-----------------------------Sendo as once horas e trinta
minutos, e baixo a presidencia do Sr. Alcalde, D.
Armando U. Blanco Martínez, reuniuse en primeira
convocatoria o pleno do concello, con asistencia de
quince dos seus membros, sendo o número legal o
de dezasete, a fin de levar a cabo a sesión
extraordinaria convocada para este día.--------------Escusaron a súa asistencia os concelleiros D. Mario Fandiño Pazos e Dª Ánxela Bugallo Rodríguez.--------------------------------------------Asiste o Secretario acctal. da Corporación, D. Jesús Naveira Vázquez.--------------------Pola presidencia declárase sesión pública, pasándose de seguido a coñecemento e
resolución dos asuntos incluídos na seguinte -------ORDE DO DÍA:

1.- SORTEO MEMBROS MESAS
ELECCIÓNS CORTES XERAIS 2000.- 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: D. Antonio Caride Gómez.----------------------------------------------------------------1º SUPLENTE DE PRESIDENTE: Dª María José Carrasco Gómez.----------------------------------2º SUPLENTE DE PRESIDENTE: D. Ignacio Carrero Díaz.-------------------------------------------1º VOCAL: Dª Elvira Cao Durán.----------------------------------------------------------------------------1º SUPLENTE DE 1º VOCAL: Dª María Ángeles Carbajo Martínez.---------------------------------2º SUPLENTE DE 1º VOCAL: Dª Ana Conde Rodríguez.----------------------------------------------2º VOCAL: D. Samuel Cid Dopazo.-------------------------------------------------------------------------1º SUPLENTE DE 2º VOCAL: Dª Laura Conde Taboada.----------------------------------------------2º SUPLENTE DE 2º VOCAL: Dª María Clara Cutrín Alfonsín.---------------------------------------DISTRITO 1º, SECCIÓN 1ª, MESA B:
PRESIDENTE: Dª Marta María Teijeiro Arellano.--------------------------------------------------------1º SUPLENTE DE PRESIDENTE: Dª María Isabel Teira Argibay.------------------------------------2º SUPLENTE DE PRESIDENTE: D. José Carlos Teo Seoane.----------------------------------------1º VOCAL: Dª Carmen Isabel Leborán Guldrís.-----------------------------------------------------------1º SUPLENTE DE 1º VOCAL: Dª Margarita Lobato Busto.---------------------------------------------

2º SUPLENTE DE 1º VOCAL: Dª María Teresa López Álvarez.--------------------------------------2º VOCAL: D. Manuel Sánchez Raíces.--------------------------------------------------------------------1º SUPLENTE DE 2º VOCAL: Dª Tania Sarmiento Cornes.--------------------------------------------2º SUPLENTE DE 2º VOCAL: Dª María Belén Santos Lago.------------------------------------------DISTRITO 1º, SECCIÓN 2ª, MESA ÚNICA:
PRESIDENTE: Dª María Alsira Pareces Antelo.----------------------------------------------------------1º SUPLENTE DE PRESIDENTE: Dª María Purificación Redondo Seijo.---------------------------2º SUPLENTE DE PRESIDENTE: D. Manuel Rarís Piñeiro.-------------------------------------------1º VOCAL: D. Juan C. Pascual Quián.----------------------------------------------------------------------1º SUPLENTE DE 1º VOCAL: Dª Carmen Paulos Dapena.---------------------------------------------2º SUPLENTE DE 1º VOCAL: D. Ramón Pérez Rey.---------------------------------------------------2º VOCAL: D. Ignacio Parajuá López.----------------------------------------------------------------------1º SUPLENTE DE 2º VOCAL: Dª María del Rosario Rey Chao.---------------------------------------2º SUPLENTE DE 2º VOCAL: Dª Berta Rico Fornos.---------------------------------------------------DISTRITO 1º, SECCIÓN 3ª, MESA ÚNICA:
PRESIDENTE: D. Yago Manuel Martínez Anta.----------------------------------------------------------1º SUPLENTE DE PRESIDENTE: Dª María Martínez Vila.--------------------------------------------2º SUPLENTE DE PRESIDENTE: Dª Margarita Méndez Varela.-------------------------------------1º VOCAL: D. Juan José González Acevedo.--------------------------------------------------------------1º SUPLENTE DE 1º VOCAL: D. Balduino González Castelo.---------------------------------------2º SUPLENTE DE 1º VOCAL: Dª Marisol González Castaño.-----------------------------------------2º VOCAL: D. Antonio González González.---------------------------------------------------------------1º SUPLENTE DE 2º VOCAL: D. Gabriel González Rodríguez.---------------------------------------2º SUPLENTE DE 2º VOCAL: D. Francisco Javier Iglesias Boga.------------------------------------DISTRITO 1º, SECCIÓN 4ª, MESA A:
PRESIDENTE: Dª María Alicia García Villar.------------------------------------------------------------1º SUPLENTE DE PRESIDENTE: Dª Silvia Mercedes Gómez Buján.-------------------------------2º SUPLENTE DE PRESIDENTE: D. José Ramón González Meiriño.-------------------------------1º VOCAL: D. Eusebio Jiménez Leal.----------------------------------------------------------------------1º SUPLENTE DE 1º VOCAL: D. Óscar Barreiro Fernández.------------------------------------------2º SUPLENTE DE 1º VOCAL: D. Cristian Barros Castro.----------------------------------------------2º VOCAL: Dª Eugenia Fiaño Taboada.--------------------------------------------------------------------1º SUPLENTE DE 2º VOCAL: Dª Carmen Elvira Folgar Galán.---------------------------------------2º SUPLENTE DE 2º VOCAL: Dª Claudia Esther Fontáns López.-------------------------------------DISTRITO 1º, SECCIÓN 4ª, MESA B:
PRESIDENTE: Dª María Olga Rivera Iglesias.------------------------------------------------------------1º SUPLENTE DE PRESIDENTE: Dª María del Mar Rodríguez Couselo.---------------------------2º SUPLENTE DE PRESIDENTE: D. José Antonio Rodríguez Liste.---------------------------------1º VOCAL: Dª María Mercedes Pereiro Ferreirós.--------------------------------------------------------1º SUPLENTE DE 1º VOCAL: Dª María Esther Pérez Veiga.------------------------------------------2º SUPLENTE DE 1º VOCAL: D. Serafín Perol Couselo.-----------------------------------------------2º VOCAL: D. Arturo Varela Rodríguez.-------------------------------------------------------------------1º SUPLENTE DE 2º VOCAL: Dª Alicia Varela Rodríguez.--------------------------------------------2º SUPLENTE DE 2º VOCAL: D. Antonio José Vázquez García.--------------------------------------

DISTRITO 1º, SECCIÓN 5ª, MESA A:
PRESIDENTE: Dª Pilar García Casas.----------------------------------------------------------------------1º SUPLENTE DE PRESIDENTE: Dª Mercedes García Conde.---------------------------------------2º SUPLENTE DE PRESIDENTE: D. José Luis García López.----------------------------------------1º VOCAL: D. Gumersindo José Casal Salgado.----------------------------------------------------------1º SUPLENTE DE 1º VOCAL: Dª Salomé Castiñeiras Bouzas.----------------------------------------2º SUPLENTE DE 1º VOCAL: Dª María Mercedes Castro García.------------------------------------2º VOCAL: Dª María Mercedes Franqueira Bustelo.-----------------------------------------------------1º SUPLENTE DE 2º VOCAL: Dª Dolores Dorinda Freire Camino.-----------------------------------2º SUPLENTE DE 2º VOCAL: Dª Marina Fuentes Cornes.---------------------------------------------DISTRITO 1º, SECCIÓN 5ª, MESA B:
PRESIDENTE: D. Juan Reinoso Franco.-------------------------------------------------------------------1º SUPLENTE DE PRESIDENTE: Dª María Teresa del Río Gramunt.-------------------------------2º SUPLENTE DE PRESIDENTE: Dª Luisa María Romero López.-----------------------------------1º VOCAL: Dª Sandra Carmen Míguez Iglesias.----------------------------------------------------------1º SUPLENTE DE 1º VOCAL: D. Antonio Manuel Mirás García.-------------------------------------2º SUPLENTE DE 1º VOCAL: D. Jesús Mirás Palacios.------------------------------------------------2º VOCAL: Dª Dolores Jane Touceda Túñez.--------------------------------------------------------------1º SUPLENTE DE 2º VOCAL: Dª María del Mar Tourís Rodríguez.----------------------------------2º SUPLENTE DE 2º VOCAL: Dª Silvia Vázquez Vázquez.-------------------------------------------DISTRITO 1º, SECCIÓN 6ª, MESA A:
PRESIDENTE: D. Constantino Arce Fernández.----------------------------------------------------------1º SUPLENTE DE PRESIDENTE: D. Salvador Areas Capazo.----------------------------------------2º SUPLENTE DE PRESIDENTE: D. José Ares García.------------------------------------------------1º VOCAL: D. José Luis Duque Fernández.----------------------------------------------------------------1º SUPLENTE DE 1º VOCAL: D. José Manuel Dosil Lago.--------------------------------------------2º SUPLENTE DE 1º VOCAL: D. Richard José Duro Fernández.-------------------------------------2º VOCAL: D. José Luis Cacharrón López.----------------------------------------------------------------1º SUPLENTE DE 2º VOCAL: Dª María Dolores Cacheda Camiño.----------------------------------2º SUPLENTE DE 2º VOCAL: D. José María Cadarso Arrojo.----------------------------------------DISTRITO 1º, SECCIÓN 6ª, MESA B:
PRESIDENTE: D. Avelino Lestón Torea.------------------------------------------------------------------1º SUPLENTE DE PRESIDENTE: Dª Cándida Limes Iglesias.----------------------------------------2º SUPLENTE DE PRESIDENTE: Dª María Luz Linares Díaz.----------------------------------------1º VOCAL: D. Manuel Penido Espiño.---------------------------------------------------------------------1º SUPLENTE DE 1º VOCAL: Dª Eva María de la Peña Frade.----------------------------------------2º SUPLENTE DE 1º VOCAL: Dª María Pilar Peñas Boleas.-------------------------------------------2º VOCAL: Dª Raquel María Sierra Pérez-Paralle.-------------------------------------------------------1º SUPLENTE DE 2º VOCAL: D. Juan Silva Alvite.----------------------------------------------------2º SUPLENTE DE 2º VOCAL: D. José María Silva Rodríguez.-----------------------------------------

DISTRITO 2º, SECCIÓN 1ª, MESA A:
PRESIDENTE: D. Andrés José Barreiro Nogueira.-------------------------------------------------------1º SUPLENTE DE PRESIDENTE: Dª María Pilar Barros Naveira.------------------------------------2º SUPLENTE DE PRESIDENTE: D. Ángel Batalla Eiras.---------------------------------------------1º VOCAL: Dª Mercedes Álvarez Sieira.-------------------------------------------------------------------1º SUPLENTE DE 1º VOCAL: César José Cabado Chorén.--------------------------------------------2º SUPLENTE DE 1º VOCAL: D. Francisco Javier Calvo Vicente.-----------------------------------2º VOCAL: Dª Josefina Angueira Coto.--------------------------------------------------------------------1º SUPLENTE DE 2º VOCAL: D. José Botana Fuentes.------------------------------------------------2º SUPLENTE DE 2º VOCAL: Dª María Jesús Boullón Rodríguez.-----------------------------------DISTRITO 2º, SECCIÓN 1ª, MESA B:
PRESIDENTE: D. Fernando Negueruela Sánchez.--------------------------------------------------------1º SUPLENTE DE PRESIDENTE: D. José Ángel Paderne Guillín.-----------------------------------2º SUPLENTE DE PRESIDENTE: Dª María Belén Paderne Lueiro.----------------------------------1º VOCAL: Dª Margarita Martínez Rodríguez.------------------------------------------------------------1º SUPLENTE DE 1º VOCAL: Dª María José Mirás Chico.--------------------------------------------2º SUPLENTE DE 1º VOCAL: Dª María Susana Montes Campos.------------------------------------2º VOCAL: D. Antonio Otero García.-----------------------------------------------------------------------1º SUPLENTE DE 2º VOCAL: D. Manuel Otero Suárez.-----------------------------------------------2º SUPLENTE DE 2º VOCAL: Dª María Luisa Parajó Buján.------------------------------------------DISTRITO 2º, SECCIÓN 2ª, MESA A:
PRESIDENTE: Dª Isabel Campos Tato.--------------------------------------------------------------------1º SUPLENTE DE PRESIDENTE: Dª Pilar Carballeira Sánchez.--------------------------------------2º SUPLENTE DE PRESIDENTE: D. Jesús Antonio Carneiro Carro.---------------------------------1º VOCAL: Dª Concepción Rodríguez Conde.------------------------------------------------------------1º SUPLENTE DE 1º VOCAL: D. José Manuel Riveiro Silva.-----------------------------------------2º SUPLENTE DE 1º VOCAL: D. Manuel Rodríguez Fariña.------------------------------------------2º VOCAL: D. Juan Carlos Castro Castro.-----------------------------------------------------------------1º SUPLENTE DE 2º VOCAL: D. Alberto Castro Pedrouso.-------------------------------------------2º SUPLENTE DE 2º VOCAL: D. José Manuel Castro Túñez.-----------------------------------------DISTRITO 2º, SECCIÓN 2ª, MESA B:
PRESIDENTE: Dª Yolanda Loureiro Buján.---------------------------------------------------------------1º SUPLENTE DE PRESIDENTE: D. Manuel Mata Iglesias.------------------------------------------2º SUPLENTE DE PRESIDENTE: D. Manuel Leonardo Martínez López.---------------------------1º VOCAL: D. Luis Daniel Cerviño Pernas.----------------------------------------------------------------1º SUPLENTE DE 1º VOCAL: Dª María Coutinho Villanueva.----------------------------------------2º SUPLENTE DE 1º VOCAL: Dª María Jesús Devesa Crespo.----------------------------------------2º VOCAL: D. Miguel Ángel Gradín Carreño.-------------------------------------------------------------1º SUPLENTE DE 2º VOCAL: Dª María Pilar Mendoza Rey.------------------------------------------2º SUPLENTE DE 2º VOCAL: Dª María Rosa Otero Cajade.------------------------------------------DISTRITO 3º, SECCIÓN 1ª, MESA ÚNICA:
PRESIDENTE: Dª María Luisa Moure Gañete.-------------------------------------------------------------

1º SUPLENTE DE PRESIDENTE: D. José Antonio Pérez Calvelo.-----------------------------------2º SUPLENTE DE PRESIDENTE: D. José Mario Porto Gascó.----------------------------------------1º VOCAL: Dª Patricia Balado García.----------------------------------------------------------------------1º SUPLENTE DE 1º VOCAL: D. Fermín Barros Gosende.--------------------------------------------2º SUPLENTE DE 1º VOCAL: D. Inocencio Brocos Nande.-------------------------------------------2º VOCAL: Dª Josefa Camino Bouzón.---------------------------------------------------------------------1º SUPLENTE DE 2º VOCAL: Dª María José Camiña Pardal.-----------------------------------------2º SUPLENTE DE 2º VOCAL: D. Fernando Roberto Campos Mendoza.-----------------------------DISTRITO 3º, SECCIÓN 2ª, MESA ÚNICA:
PRESIDENTE: Dª Rosa María Salgueiro Coello.---------------------------------------------------------1º SUPLENTE DE PRESIDENTE: D. Juan Sánchez Beiroa.-------------------------------------------2º SUPLENTE DE PRESIDENTE: D. Francisco Sánchez Bouzán.------------------------------------1º VOCAL: Dª María Lucía Portela Silva.------------------------------------------------------------------1º SUPLENTE DE 1º VOCAL: Dª María Ángeles Pousa Díaz.-----------------------------------------2º SUPLENTE DE 1º VOCAL: Dª María Carmen do Rego Fernández.-------------------------------2º VOCAL: D. Antonio Amaro Rey.------------------------------------------------------------------------1º SUPLENTE DE 2º VOCAL: D. Joaquín Arenas Iglesias.--------------------------------------------2º SUPLENTE DE 2º VOCAL: D. Manuel Antonio Argibay Pérez.-----------------------------------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as trece horas e vintecinco minutos, estendéndose a presente acta, que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario acctal.
que certifico.

ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA URXENTE DO PLENO DO CONCELLO QUE TIVO LUGAR O DÍA 23 DE FEBREIRO DO 2000.----------------------------------SEÑORES ASISTENTES:
Alcalde-Presidente:
D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros:
D. Antonio Castroagudín Valladares
D. Mario Fandiño Pazos
D. Manuel R. Cajaraville Campos
D. Urbano Ouro Calvelo
D. Manuel Mata Iglesias
D. F. Manuel Parajó Liñares
D. Manuel Tallón Mesías
D. Miguel A. Hombre Eiras
Dª Ánxela Bugallo Rodríguez
Secretario:
D. Jesús Naveira Vázquez.

Na casa do concello de Teo, a vintetrés de febreiro do dous mil.---------------------------Sendo as trece horas, e baixo a presidencia do Sr. Alcalde, D. Armando U. Blanco Martínez, reuniuse en primeira convocatoria o pleno do
concello, con asistencia de dez dos seus membros,
sendo o número legal o de dezasete, a fin de levar a
cabo a sesión extraordinaria urxente convocada
para este día.---------------------------------------------Escusaron a súa asistencia os concelleiros D. José Manuel Neira Picallo, D. Manuel A.
Filloy Villar, D. Ramón Fernández Fernández, D.
Juan B. Aller Suárez, Dª Angélica Blanco Fernández, D. Martiño Noriega Sánchez e Dª María da
Soedade Amieiro Rodríguez.--------------------------Asiste o Secretario acctal. da Corporación, D. Jesús Naveira Vázquez.-------------------Pola presidencia declárase sesión pública, pasándose de seguido a coñecemento e resolución dos asuntos incluídos na seguinte ----------------------------------------------------------------------ORDE DO DÍA:
1.- DECLARACIÓN DE URXENCIA ..- O pleno do concello, por unanimidade dos dez
membros asistentes, sendo o número legal o de dezasete, acorda declarar de urxencia e incluír na
orde do día o seguinte asunto:--------------------------------------------------------------------------------2.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL SOBRE OS ÚLTIMOS ASASINATOS DE
ETA .- O día 22 de febreiro do 2000, ás 16,40 horas, a banda terrorista ETA asasinou en Vitoria ó
portavoz socialista no Parlamento vasco e Secretario Xeral do PSE-EE (Partido Socialista de
Euskadi-Euskadiko Eskerra) Fernando Buesa Blanco, e ó seu escolta, o ertzaina Jorge Díez
Elorza.------------------------------------------------------------------------------------------------------------A corporación municipal de Teo, coa unanimidade de tódolos grupos políticos que a
integran, quere mostra-la súa máis enérxica repulsa por este acto, e transmitirlle o seu pesar á
familia dos falecidos, así como ó Parlamento vasco, ó PSE-EE e á Ertzaintza.-----------------------A continuación gárdase un minuto de silencio en memoria das víctimas de ETA.----------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as trece horas e dez
minutos, estendéndose a presente acta, que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario acctal. que
certifico.
O ALCALDE,

O SECRETARIO,

BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DO CONCELLO
QUE TIVO LUGAR O DÍA 31 DE MARZO DO 2000.----------------------------------------------SEÑORES ASISTENTES:
Alcalde-Presidente:
D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros:
D. Antonio Castroagudín Valladares
D. Manuel R. Cajaraville Campos
D. Urbano Ouro Calvelo
D. Manuel Mata Iglesias
D. Juan B. Aller Suárez
D. F. Manuel Parajó Liñares
D. Manuel Tallón Mesías
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.

Na casa do concello de Teo, a trinta e
un de marzo do dous mil.------------------------------Sendo as dez horas, e baixo a presidencia do Sr. Alcalde, D. Armando U. Blanco Martínez, reuniuse en primeira convocatoria o pleno do
concello, con asistencia de doce dos seus membros
no primeiro acordo e de trece nos restantes, sendo
o número legal o de dezasete, a fin de levar a cabo a
sesión ordinaria convocada para este día.------------Faltan sen escusa-la súa asistencia os
concelleiros D. José Manuel Neira Picallo, D. Mario Fandiño Pazos, D. Manuel A. Filloy Villar e D.
Ramón Fernández Fernández.-------------------------Asiste o Secretario acctal. da Corporación, D. Jesús Naveira Vázquez.-------------------Pola presidencia declárase sesión pública, e antes de entrar na orde do día o Sr. Alcalde
dá lectura a escrito de D. Juan María Atutxa,
Lehendakari do Parlamento vasco, de data 22-032000, que copiado literalmente di o que segue:-----"Estimado alcalde: Sirvan estas liñas para expresarlle a nosa máis profunda gratitude pola
mensaxe que nos enviou mostrando a súa condolencia polo asasinato do portavoz socialista D.
Fernando Buesa Blanco e do seu escolta, D. Jorge Díez Elorza. a súa mensaxe, ademais de quedar consignada nos arquivos oficiais do Parlamento vasco, transmitirase ás persoas máis achegadas ós asasinados, pois foi incluída nunhas carpetas que, xunto con outros materiais e documentos, lles serán entregadas a ambas familias nos vindeiros días.= Co desexo de que sexan outros
os temas que nos animen a comunicarnos e coñecernos e que xamais sexan feitos loitosos como
os acontecidos os que nos obriguen a poñernos en contacto, saúdao atentamente Juan Mª Atutxa
Mendiola.".------------------------------------------------------------------------------------------------------A corporación dáse por enteirada.-------------------------------------------------------------------Seguidamente o Sr. Alcalde dá conta das paralizacións de obra decretadas desde o último
pleno ordinario, que foron as seguintes:---------------------------------------------------------------------- O 11-01-00, do cerre que construía D. Enrique Carretero Refojo en Ameneiro-Calo, por
carecer de licencia e non gardar retranqueos.---------------------------------------------------------------- O 13-01-00, da construcción dun cuarto de baño na vivenda de D. Baldomero Padín
Cousido en Monte-Cacheiras, por non gardar retranqueos.----------------------------------------------- O 19-01-00, das obras de arranxo de tellado e adecentamento da fachada da vivenda de
D. Alfonso Castiñeiras Iglesias en Vilar de Calo, por carecer de licencia.------------------------------ O 02-02-00, das modificacións interiores dunha nave de D. Jesús Suárez Picón en Vilar
de Calo, por carecer de licencia.------------------------------------------------------------------------------- O 03-02-00, da construcción dun galpón en Balcaide, de D. Cesáreo Pereira Coto, por
carecer de licencia e non gardar retranqueos.----------------------------------------------------------------

- O 04-02-00, da construcción dunha estructura con planta baixa e un andar en Folgueiras,
de D. José Barril Rodríguez, por non gardar retranqueos nin axustarse á licencia concedida o
16-01-90.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- O 15-02-00, da construcción dunha canalización en Requián, de D. Laureano Rego
Nieves, por non gardar retranqueos e carecer de licencia municipal.------------------------------------ O 24-02-00, da construcción dun edificio en Montouto, de "Vector Plus, S.L.", por
carecer de licencia municipal.---------------------------------------------------------------------------------A continuación, o Sr. Alcalde dá lectura ós decretos e resolucións da alcaldía de data
30-03-2000 e da moción do grupo municipal do PP que a continuación se transcriben:-------------"DECRETO .- En uso das facultades que me veñen conferidas pola Lei 11/1999, de 2 de
abril, reguladora das bases de réxime local, Lei 5/1995, do 22 de xullo, da administración local de
Galicia e Regulamento orgánico municipal aprobado en sesión celebrada o 12-08-1999, polo
presente veño en cesar a D. José Manuel Neira Picallo como primeiro tenente de alcalde deste
concello.= Do presente decreto déaselle conta ó pleno na primeira sesión que celebre.".-----------"DECRETO .- En uso das facultades que me veñen conferidas pola Lei 11/1999, de 2 de
abril, reguladora das bases de réxime local, Lei 5/1995, do 22 de xullo, da administración local de
Galicia e Regulamento orgánico municipal aprobado en sesión celebrada o 12-08-1999, polo
presente veño en cesar a D. José Manuel Neira Picallo como membro da comisión de goberno
deste concello.= Do presente decreto déaselle conta ó pleno na primeira sesión que celebre.".----"RESOLUCIÓN.- 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 Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais, resolvo:= 1º.- Que con esta data cesou como membro da comisión de goberno deste concello D.
José Manuel Neira Picallo.= 2º.- Que o punto 1º da resolución desta Alcaldía de data 22-07-1999
dicía literalmente:= '1º-. Que a comisión de goberno, presidida por esta alcaldía, estará integrada
por cinco concelleiros, número non superior ó tercio do número legal de membros da corporación, que a continuación se citan:= D. José Manuel Neira Picallo.= D. Antonio Castroagudín Valladares.= D. Mario Fandiño Pazos.= D. Manuel Avelino Filloy Villar.= D. Manuel Roberto Cajaraville Campos.'.= 3º.- Tendo en conta o cese de D. José Manuel Neira Picallo como membro
da comisión de goberno, en uso das atribucións que me están conferidas veño en designar a D.
Urbano Ouro Calvelo como membro da comisión de goberno deste concello.= 4º.- Desta resolución darase conta ó pleno na primeira sesión que celebre.".----------------------------------------------"RESOLUCIÓN.- Armando Blanco Martínez, Alcalde-Presidente do concello de Teo, de
conformidade co disposto no art. 62 da Lei 5/97 de réxime local de Galicia, resolvo:= 1º.- Nomear
primeiro tenente de alcalde a D. Antonio Castroagudín Valladares.= 2º.- Nomear segun- do
tenente de alcalde a D. Mario Fandiño Pazos.= 3º.- Nomear terceiro tenente de alcalde a D.
Manuel Avelino Filloy Villar.= 4º.- Nomear cuarto tenente de alcalde a D. Manuel Roberto Cajaraville Campos.= 5º.- Nomear quinto tenente de alcalde a D. Urbano Ouro Calvelo.= 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 presente resolución.".-----------------------------------------------------"MOCIÓN que formula o grupo popular do concello de Teo para darlle conta ó pleno de
que, téndose producido o cese do primeiro tenente de alcalde deste concello, D. José Manuel
Neira Picallo, ata esta data portavoz do grupo municipal do Partido Popular, desde o día de hoxe
pasará a actuar como portavoz do grupo municipal do citado Partido Popular D. Urbano Ouro
Calvelo.".---------------------------------------------------------------------------------------------------------A corporación dáse por enteirada.-------------------------------------------------------------------De seguido pásase a coñecemento e resolución dos asuntos incluídos na seguinte ---------ORDE DO DÍA:

1.- ACTAS DAS SESIÓNS ANTERIORES .- O Sr. Presidente inquire se algún dos Sres.
edís presentes desexa formular observacións ós borradores das actas das sesións que tiveron
lugar os días 14 e 23 de febreiro pasado, que foron distribuídos coa convocatoria da actual.-------O pleno do concello, por unanimidade dos trece membros asistentes, sendo o número
legal o de dezasete, acorda aproba-los tres borradores tal como foron redactados, e que se rexistren no libro correspondente.----------------------------------------------------------------------------------Tamén por unanimidade dos trece membros asistentes, o pleno do concello acorda
declarar de urxencia e incluír na orde do día desta sesión os seguintes seis asuntos, manifestando
o Sr. Parajó Liñares que considera irregular a tramitación das mocións do BNG, xa que non se
elevaron a informe de ningunha comisión, polo que votará en contra de todas elas, e
respondéndolle o Sr. Noriega Sánchez que as mocións son asuntos que se someten directamente
á aprobación do pleno, aínda que tamén lle parece raro que non se levaran a sesión de comisión
informativa, pero que foron presentadas en tempo e forma legais, polo que lle pide ó Sr. Parajó
que emita o seu voto mirando o espíritu de cada moción e non a tramitación do expediente, da
que os concelleiros do BNG non son responsables e que está de acordo coa legalidade.------------2.- MOCIÓN DO BNG PARA A DEVOLUCIÓN DE COMPETENCIAS Ó PLENO
MUNICIPAL .- O Sr. Noriega Sánchez dá lectura á moción do BNG de data 19-03-00, presentada o día 25-03-00, que copiada literalmente di o que segue:---------------------------------------------"Dada a paralización que ven sufrindo a comisión de goberno do concello de Teo nos
últimos meses -situación recoñecida e denunciada por varios dos propios membros do grupo de
goberno- e dada a inoperancia e as graves consecuencias que esta falta de actividade está traendo
ó concello e ós seus habitantes, e para contribuír, na medida do posible, a paliar esta carencia,
propoñemos a adopción polo pleno municipal da seguinte medida:= Recuperación inmediata,
como competencias do pleno, daquelas que foron delegadas na comisión de goberno na sesión
plenaria celebrada o día 12 de agosto de 1999".-----------------------------------------------------------Neste momento entra na sala a concelleira Dª Angélica Blanco Fernández.------------------O Sr. Noriega Sánchez defende a moción dicindo que xa no seu momento fixo unha
quei- xa formal porque pensaba que se estaba baleirando de contido as funcións do pleno, e que
a opi- nión do BNG é que este debe volver a asumi-las atribucións que delegou na comisión de
gober- no; o Sr. Alcalde respóndelle que o que o BNG expón na moción é o criterio dos
concelleiros dese grupo, que nestes últimos días houbo unha sesión da comisión de goberno e
que, se non se levou a cabo antes, foi porque non había temas importantes para tratar. Anuncia
que o grupo de goberno está en contra desta
moción.------------------------------------------------------------------------O Sr. Parajó Liñares manifesta que o seu grupo votará en contra da moción, debido a que
non foi informada pola comisión correspondente, e pensa que a alcaldía ten atribucións suficientes; o Sr. Noriega Sánchez respóndelle que tiña entendido que ía debater este asunto co Alcalde,
pero que nunca pensou que o portavoz do PSOE non fose a entrar no debate; que sabía que
pasaba algo raro, xa que as mocións non foron levadas ás comisións informativas a pesares de
estar presentadas en tempo e forma. Di que quere facer unha chamada á conciencia dos
compañeiros de oposición, xa que esta moción postula un asunto (devolverlle as funcións ó
pleno) co que o PSOE debería estar conforme, xa que no seu momento votou en contra da
delegación de atribucións do pleno na comisión de goberno.--------------------------------------------O Sr. Alcalde manifesta que a súa intervención foi unha chamada ó sentido común da
corporación, e pensa que os concelleiros do PSOE a atenderon, pero non así os do BNG; o Sr.
Noriega Sánchez respóndelle que o Sr. Alcalde ten a manía de pensar que os concelleiros do

BNG son "os do non", que sempre votan en contra por sistema, pero que a realidade é que
sempre dá argumentos e xustifica os seus actos e as súas posicións; di que a comisión de
goberno se encontra con falta de apoios, polo que o poder debe recaer de novo no
pleno.---------------------O Sr. Parajó Liñares opina que esta moción é oportunista e protesta porque non sabía que
se ía traer ó pleno; o Sr. Noriega Sánchez respóndelle que non é oportunista, xa que estaba presentada desde antes de que saíse na prensa a situación actual do grupo de goberno, e que os
propios concelleiros do BNG se enteiraron agora pola mañá de que se ían trae-las súas mocións ó
pleno.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sometida a votación, a moción obtén os tres votos a favor do Sr. Noriega Sánchez e das
Sras. Bugallo Rodríguez e Amieiro Rodríguez e os dez votos en contra dos Sres. Parajó Liñares,
Tallón Mesías, Hombre Eiras, Blanco Martínez, Castroagudín Valladares, Cajaraville Campos,
Ouro Calvelo, Mata Iglesias e Aller Suárez e da Sra. Blanco Fernández, polo que resulta desestimada.------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.- MOCIÓN DO BNG DE REPROBACIÓN DO ALCALDE E DA COMISIÓN DE
GOBERNO POLA FALTA DE CONTROL SOBRE A EXECUCIÓN DE OBRAS SEN
LICENCIA .- A Sra. Bugallo Rodríguez dá lectura á moción do BNG de data 19-03-00, presentada o día 25-03-00, que copiada literalmente di o que segue:-------------------------------------------"Dadas as notorias ilegalidades cometidas en casos como o de varias fincas agrupadas no
lugar de Montouto (Cacheiras) pola promotora VECTOR-PLUS SL ó inicia-las edificacións sen
licencia de obra, e dada a absoluta pasividade da alcaldía e da comisión de goberno ó non paralizar de inmediato as edificacións -permitindo que acaden grandes volumes de construcción- sen
contar coa necesaria aprobación polo pleno da licencia de obra, propoñemos a adopción polo
ple- no municipal das seguintes medidas:= 1.- Inmediato cumprimento da legalidade vixente, que
im- plica o correspondente expediente de suspensión destas actuacións ilegais e a iniciación do
expe- diente sancionador dos promotores.= 2.- Reprobación da pasividade do alcalde e da
comisión de goberno diante destas actuacións ilegais, e compromiso dunha actuación de control
seria e permanente que elimine estas e outras ilegalidades que poidan
darse.".--------------------------------A Sra. Bugallo Rodríguez manifesta que non lle sorprende a comunicación da tardía
paralización das obras de "Vector-Plus", que se ve claramente que é consecuencia desta moción;
di que esa medida debeu ser tomada hai varios meses; que xa en xullo a alcaldía tiña coñecemento delas, posto que se recibíu no concello un escrito da Consellería de Agricultura denunciándoa,
ó que non se lle fixo caso. Opina que este non é máis que un dos múltiples casos de infraccións
urbanísticas que se dan neste concello, como por exemplo pode se-la obra de Julio Rey, que está
facendo un movemento de terras moi grande en Montouto ó lado do edificio de Mahía; cre que o
equipo de goberno do concello permite ilegalidades, e só apuntalan cando non lles queda máis
remedio, e pide que se incoe expediente sancionador contra os promotores de obras comezadas
ilegalmente; recórdalle ó Sr. Alcalde que non fai moito tempo prometeu que o equipo de goberno
controlaría a especulación urbanística, e polo que se ve cada vez é máis permisivo e máis pasivo
neste tema. O Sr. Alcalde respóndelle que a obra de "Vector-Plus" está paralizada por resolución
da alcaldía, e que el non pode saber cando os membros da oposición municipal van presentar
unha moción; que esa empresa ten toda a documentación presentada e está correcta, polo que só
falta que se lle conceda a licencia, e que, polo que acaba de expoñer, o equipo de goberno vai
votar en contra desta moción.---------------------------------------------------------------------------------O Sr. Parajó Liñares manifesta que o grupo municipal do PSOE, tanto na anterior lexislatura como nesta, case sempre se posicionou en contra dos estudios de detalle, pero a actual normativa urbanística permite esas obras, polo que o seu grupo votará en contra da moción. A Sra.
Bugallo Rodríguez manifesta que non lle sorprende a postura do Sr. Parajó, a teor do que se puido ler na prensa, e cre que o Sr. Alcalde fai ben dándolle as gracias (o Sr. Alcalde dille que tamén
llas dá a ela cando remata unha intervención, e que o fai por educación). Opina que o voto do Sr.

Parajó ten máis que ver co que está pasando na corporación que coa forma de tramitación das
mocións, e dille que se o PSOE vai esperar a que cambie a normativa urbanística para pedir que
se sancione ós infractores e que se impida a construcción de obras sen licencia, para entón só
quedarán as migallas da especulación; di que non lle estraña que se paralice unha obra cando se
presenta unha moción solicitándoo, despois de permitila (esa e outras) durante meses.-------------Sometida a votación, a moción obtén os tres votos a favor do Sr. Noriega Sánchez e das
Sras. Bugallo Rodríguez e Amieiro Rodríguez e os dez votos en contra dos Sres. Parajó Liñares,
Tallón Mesías, Hombre Eiras, Blanco Martínez, Castroagudín Valladares, Cajaraville Campos,
Ouro Calvelo, Mata Iglesias e Aller Suárez e da Sra. Blanco Fernández, polo que resulta desestimada.------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.- MOCIÓN DO BNG PARA O ARRANXO DE CERTAS DEFICIENCIAS NO
C.E.I.P "OS TILOS" .- O Sr. Noriega Sánchez dá lectura á moción do BNG de data 20-03-00,
presentada o día 25-03-00, que copiada literalmente di:--------------------------------------------------"O pasado 11-02-2000 un grupo de pais e nais que envías ós seus fillos ó CEIP 'Os Tilos'
presentaron no rexistro do concello un escrito e unha recollida de firmas onde reclamaban unha
serie de medidas encamiñadas a paliar varias deficiencias existentes no centro.= Ante a falta de
respostas e de actuacións do equipo de goberno do concello, e valorando que neste centro estudian nenos/as a partir dos 3 anos de idade, propoñemos a adopción polo pleno das seguintes
medidas:= 1. O acondicionamento do patio exterior onde xogan os rapaces e que se atopa na actualidade nunha situación de abandono que pode resultar perigosa para a saúde física dos
nenos.= 2. Soluciona-la falta de seguridade na delimitación do recinto.= 3. Volver a abrir un dos
dous accesos que existen no centro e que foi pechado fai uns meses producindo situacións de
aglome- racións na entrada dos rapaces e rapazas ó
centro.".-------------------------------------------------------O Sr. Noriega Sánchez manifesta que un grupo de pais e nais de alumnos do colexio dos
Tilos lles dixeron ós concelleiros do BNG que había problemas por mor das obras necesarias no
centro; nese momento estes fixeron unha pregunta (en escrito rexistrado de entrada no concello),
á que non se lles respondeu, sobre as medidas a tomar, polo cal decidíu presentar esta moción,
xustificada ademais polo feito de que xa varios rapaces tiveron accidentes no patio; o Sr. Alcalde
respóndelle que as obras no patio do colexio dos Tilos estábanas facendo os alumnos da escola
obradoiro, que non as deron rematado antes da clausura da escola; entón valáronse as obras provisionalmente mentres non viñan outros obreiros, mantívose contacto co director do colexio e o
Alcalde foi con este e co aparellador onda o Delegado Provincial de Educación (todo isto antes
de que o BNG presentase a moción); que o técnico municipal dixo que as obras necesarias non
tiñan un custo moi alto, e quedouse en mandar face-lo anaco de muro que falta e unha rampa
para os nenos, así como en substituí-las barreiras móbiles por un valo fixo e colocar unha porta
de aluminio no patio cuberto de abaixo (pensa que xa se están facendo todas esas obras); que
falou co director do colexio e este non se enteirara de que se pechara un acceso. O Sr. Noriega
dille que existían dous accesos ó patio exterior e pechouse un deles para os nenos de 3 a 5 anos
(non para os maiores), co que se forman grandes colas para entrar e os pequenos móllanse cando
chove; o Sr. Alcalde reitéralle que o director do colexio ignoraba o peche dese acceso, e o Sr.
Noriega respóndelle que lle puido preguntar ós pais dos nenos, que presentaron un escrito no
concello; o Sr. Alcalde dille que el a quen debe preguntarlle é ós directores dos colexios, e o Sr.
Noriega respóndelle que, polo que se ve, hai unha descoordinación entre os directores do colexio,
o Alcalde e os pais dos alumnos; manifesta que lle estraña que sempre se solucionen os
problemas xusto antes das mocións. Pregunta cando se comezaron as obras, e o Sr. Alcalde
respóndelle que se comezaban onte.--------------------------------------------------------------------------

O Sr. Parajó Liñares manifesta que falou co director do colexio dos Tilos fai tres ou catro
días e este lle dixo que todo o que lle pedía ó concello llo estaban facendo; di que o seu grupo
votará en contra da moción.-----------------------------------------------------------------------------------Sometida a votación, a moción obtén os tres votos a favor do Sr. Noriega Sánchez e das
Sras. Bugallo Rodríguez e Amieiro Rodríguez e os dez votos en contra dos Sres. Parajó Liñares,
Tallón Mesías, Hombre Eiras, Blanco Martínez, Castroagudín Valladares, Cajaraville Campos,
Ouro Calvelo, Mata Iglesias e Aller Suárez e da Sra. Blanco Fernández, polo que resulta desestimada.------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.- MOCIÓN DO BNG SOBRE AS OBRAS DE VILAR DE CALO .- O Sr. Noriega
Sánchez dá lectura á moción do BNG de data 20-03-00, presentada o día 25-03-00, que copiada
literalmente di:--------------------------------------------------------------------------------------------------"É coñecido pola corporación as obras que se veñen realizando desde fai anos en Vilar de
Calo, situación que está a ocasionar moitísimas molestias e incomodidades entre a veciñanza
pola duración das mesmas e a falta de planificación evidente na súa execución.= Ante a situación
de paralización evidente das obras, e sendo conscientes de que é imprescindible ocasiona-las
menores molestias posibles na realización das mesmas, propoñemos a adopción polo pleno das
seguintes medidas:= 1. Establecer unha data límite de finalización das obras que se están a realizar en Vilar de Calo.= 2. Xestiona-la retirada dos postes existentes en Outeiro, postes que constitúen un serio perigo.= 3. Repara-lo firme da estrada, que se encontra nun estado lamentable
desde que comezaron as obras.= 4. Finaliza-la execución das beirarrúas, que se atopan nunha
situación de paralización desde fai varias semanas.= 5. Arranxo das traídas particulares que
resultaron danadas coa realización das obras.= 6. Sinalización axeitada de toda canta obra se faga
en Vilar de Calo, para evitar accidentes na medida do posible.".----------------------------------------O Sr. Noriega Sánchez manifesta que tivo coñecemento do malestar existente entre os
veciños por mor da longa duración das obras en Vilar de Calo; di que o seu grupo non está nin
moito menos en contra de que se fagan as obras, pero causando as menos molestias posibles;
opina que as obras se están facendo mal, xa que non se coida de rematalas pronto nin de evitar
molestias. Di tamén que se intentou facer unha moción conxunta co PSOE, e que un
representan- te dese grupo lle dixo ós veciños que se ía poñer en contacto co grupo do BNG para
este fin, pero non o fixo, polo que os concelleiros do BNG optaron por presentala en solitario; e
en canto a que esta e as outras mocións que veñen hoxe ó pleno non pasaran pola comisión
informativa, motivo polo cal o portavoz do PSOE di que as vota en contra, recórdalle ó Sr. Parajó
Liñares que o PSOE ten presentado algunha moción por vía de urxencia en plenos anteriores (a
última, non fai moito, sobre obras na pista de Loureiro) e o BNG non votou en contra delas
achacando a falta de informe da comisión. O Sr. Alcalde respóndelle que o portavoz do PSOE
tivo a delicadeza de falar con el para saber como estaban estas obras; que foron feitas con
subvención da Consellería de Familia para a man de obra, pero que se acabou o tempo de
contrato dos obreiros antes de que puideran rematalas, e estase pendentes de que veñan outros
obreiros, con nova subvención, para acabalas; que o firme da estrada xa está arranxado, e tamén
as traídas particulares, pensando en que foran estragadas polas obras, porque se non o concello
non podería arranxalas. O Sr. Noriega Sánchez manifesta que, daquela, pódese aproba-la
moción, e o Sr. Alcalde respóndelle que non, porque é oportunista; o Sr. Noriega dille que non é
oportunista, posto que foi redactada días antes de que estoupara a crise do equipo de goberno, e
o Sr. Alcalde reitera que as obras das que fala a moción ou están rematadas ou están pendentes
da contratación de obreiros subvencionados, polo que o seu grupo votará en contra da
moción.---------------------------------------------------------------O Sr. Parajó Liñares manifesta que tamén tiña unha moción sobre obras en Vilar de Calo;
que non é soamente o BNG o defensor dos veciños; que está cansado de pedir cousas para os
veciños, pero que non é o PSOE o que ten que ir onda o BNG, senón este onda o PSOE, xa que
este ten máis votos ca aquel; que non lle gusta que os veciños de Vilar de Calo teñan que soporta-las molestias das obras, pero que tamén hai que pensar que, cando rematen, ese lugar será
privilexiado con respecto ó resto da parroquia; anuncia que o seu grupo votará contra a moción.--

O Sr. Noriega Sánchez manifesta que está moi sorprendido pola actitude do Sr. Parajó e
dos membros do seu grupo; que sempre se poden buscar argumentos, pero que non foi el quen
dixo que os do PSOE tiñan que falar cos do BNG, senón que foron membros da A.VV. de Vilar
de Calo os que lle dixeron que os concelleiros do PSOE quedaran en estudia-las peticións e poñerse en contacto cos do BNG para facer unha moción conxunta, e que non é cuestión de máis
ou menos votos; que el non tería ningún inconveniente en ir falar cos do PSOE se se quedara
niso.--Sometida a votación, a moción obtén os tres votos a favor do Sr. Noriega Sánchez e das
Sras. Bugallo Rodríguez e Amieiro Rodríguez e os dez votos en contra dos Sres. Parajó Liñares,
Tallón Mesías, Hombre Eiras, Blanco Martínez, Castroagudín Valladares, Cajaraville Campos,
Ouro Calvelo, Mata Iglesias e Aller Suárez e da Sra. Blanco Fernández, polo que resulta desestimada.------------------------------------------------------------------------------------------------------------6.- MOCIÓN DO BNG SOBRE O TRANSPORTE PÚBLICO NO CONCELLO DE
TEO .- A Sra. Bugallo Rodríguez dá lectura á moción do BNG de data 19-03-00, presentada o día
25-03-00, que copiada literalmente di o que segue:---------------------------------------------------"Dado o interese e preocupación con que tódolos grupos políticos teñen contemplado o
tratamento e dereitos da terceira idade e da mocidade, sectores sociais especialmente sensibles,
dada a absoluta falta de subvencións do concello de Teo destinadas a sufragar, cando menos en
parte, os elevados custos que o transporte público representa para a terceira idade e a mocidade
que en moitos casos se atopan en precaria ou mellorable situación, e dado o agravio comparativo
que se produce coa maioría dos concellos limítrofes nos que si existe esta subvención, polo que a
mocidade e a terceira idade de Teo se atopan nunha situación inxusta de discriminación con
respecto deles, propoñemos a adopción polo pleno da seguinte medida:= Establecemento dunha
subvención do 50% do seu valor, custeada polo concello de Teo, dos billetes de transporte público terrestre.".----------------------------------------------------------------------------------------------------A Sra. Bugallo Rodríguez manifesta que para ninguén é descoñecido que para certos
colectivos con recursos insuficientes, e dada a situación precaria dos servicios dalgúns concellos
con respecto a outros (mesmo á hora de acceder a servicios necesarios tales como centros de
saúde, etc.), nalgúns concellos se tomaron medidas tendentes a bonifica-lo transporte público
deses colectivos para acudir ós anteditos servicios; di tamén que hai que ter en conta que esta
medida beneficiaría a todo o transporte público do concello, porque aumentaría a afluencia de
viaxeiros e as empresas poderían poñer transportes diarios e con mellor horario.--------------------O Sr. Alcalde respóndelle que o BNG sempre vai "no vagón de cola"; que esta moción foi
presentada a raíz de que se publicasen na prensa as xestións que se están facendo coas empresas
e con outros concellos para mellora-lo transporte público; que o bono-bus nos concellos como
Teo sería incontrolable, xa que se non hai servicio urbano, polo que se pretende crear unha
mancomu- nidade de concellos limítrofes para que o transporte interurbano entre eles pase a ser
urbano e, caso de que se consiga, ese será o momento de poñe-los
bonos.----------------------------------------O Sr. Parajó Liñares manifesta que no pasado presentou unha moción para que se crease
o bono-bus para os xubilados deste concello, e que sempre lla desestimaron dicindo que saía moi
caro; que preguntou en Ames, que si o ten, e efectivamente ten un custo moi alto; que aínda ve
máis difícil poñer bonos para os xoves. É partidario de agardar a ver se vai adiante a proposta de
crea-la mancomunidade, pero xa fixo xestións con "Autobuses de Calo" e con "Hipercor" (para
ver se este subvencionaría unha liña Calo-Milladoiro-Hipercor, se pode ser cada media hora).
Anuncia que o seu grupo, ata ver que sae das negociacións que se están levando a cabo, votará

en contra desta
moción.--------------------------------------------------------------------------------------------A Sra. Bugallo Rodríguez manifesta que o BNG non vai "no vagón de cola", senón en
vangarda, e por iso pide neste momento que se estudie a creación do bono-bus, para que o tema
estea planificado, aprobado e a punto para ser utilizado cando se faga a mancomunidade, porque
as cousas como se fan ben é planificándoas con antelación.---------------------------------------------Sometida a votación, a moción obtén os tres votos a favor do Sr. Noriega Sánchez e das
Sras. Bugallo Rodríguez e Amieiro Rodríguez e os dez votos en contra dos Sres. Parajó Liñares,
Tallón Mesías, Hombre Eiras, Blanco Martínez, Castroagudín Valladares, Cajaraville Campos,
Ouro Calvelo, Mata Iglesias e Aller Suárez e da Sra. Blanco Fernández, polo que resulta desestimada.------------------------------------------------------------------------------------------------------------7.- MOCIÓN DO BNG PARA A REGULAMENTACIÓN DA INSTALACIÓN DOS
POSTES DE TELEFONÍA MÓBIL.- O Sr. Noriega Sánchez dá lectura á moción do BNG de
data 20-03-00, presentada o día 25-03-00, que copiada literalmente di:--------------------------------"Actualmente son tres as empresas de telefonía móbil (Airtel, Movistar e Amena) que
operan con total independencia no estado á marxe de calquera tipo de lexislación -nin galega nin
estatal- que estableza os parámetros estéticos e sanitarios polos que se han de rexer no momento
de instala-los seus postes para a recepción e emisión de ondas electromagnéticas.= Este baleiro
legal, xunto coa falta de acordo entre as empresas para utilizar compartidamente as súas instalacións, vén provocando a proliferación anárquica de postes que ocasionan un impacto ambiental e
paisaxístico nefasto.= Por outra parte, tanto a Organización Mundial da Saúde como a
ComisiónEuropea están a elaborar distintos estudios para verifica-los efectos nocivos destes
postes, tanto pola potencial capacidade de atracción de raios no transcurso de tronadas como
pola emisión de radiacións non ionizantes que poidan provocar, a longo prazo, tumores e
transtornos do sono. A isto cómpre engadi-las molestias que ocasiona o ruído que producen.
Neste sentido, o 'Defensor del Pueblo' ten encargada unha investigación sobre os posibles efectos
destes postes a raíz das queixas dos/as veciños/as das parroquias de Beade, Valadares, Oia e
Saiáns, no concello de Vigo, e de Cela no concello de Bueu.= En moitos concellos son varias as
torres de módulos metálicos que se veñen instalando nos últimos anos preto de núcleos de
poboación, provocando habitualmente alarma e medo entre os/as veciños/as. A absoluta falta de
información coa que se veñen construíndo estas instalacións, tanto por parte das empresas como
por conta das adminis- tracións, pon en cuestión a súa saúde e a súa calidade de vida, ademais de
ver ameazadas as cualidades estético-ambientais dos seus barrios.= Visto o exposto, e dado que a
instalación deste tipo de torretas require, cando menos, de licencia municipal, parece razoable
prohibi-la instala- ción deste tipo de postes cando se pretenda colocalos nas proximidades de
núcleos de poboación e vivendas mentres non exista unha lexislación que regulamente con
plenas garantías as súas condicións de instalación e obrigue ás empresas a utilizar
compartidamente este tipo de infraes- tructuras, de xeito que se minorice ó máximo o seu
impacto estético e os potenciais efectos sobre a saúde das persoas.= Polo que propoñemos a
adopción polo pleno das seguintes medidas:= 1. O concello non outorgará ningunha licencia para
a instalación de postes de telefonía móbil nas inmediacións dos núcleos de poboación, en tanto
non entre en vigor a lexislación oportuna que garanta con rigor o mantemento das condicións
estético-ambientais do contorno, ausencia de impacto medioambiental, a non agresión
paisaxística, os efectos nocivos sobre a saúde, o alonxa- mento dos núcleos de poboación e o
compartir-las instalacións coas restantes empresas de telefo- nía móbil.= 2. O concello aplicará un
imposto anual pola instalación e mantemento de antenas para a prestación de servicios de
telecomunicación no territorio municipal, coa previa creación da ordenanza fiscal
correspondente.= 3. O pleno do concello solicitará dos grupos parlamentarios de Galicia que
insten á Xunta de Galicia e ó goberno do Estado a que procedan á reforma dos textos legais
oportunos a fin de que a Administración obrigue ás empresas que operan no sector a utili- zar

compartidamente as súas instalacións e a construílas lonxe dos núcleos urbanos e das vivendas e
respectando as condicións estético-ambientais do contorno.".-----------------------------O Sr. Alcalde manifesta que se está redactando a ordenanza para cobra-las taxas, a cal se
traerá ó pleno para a súa aprobación (quizais ó mesmo tempo cós presupostos); que non se pode
denegar unha licencia se o solicitante ten dereito a ela, porque están regulamentadas. O Sr.
Noriega Sánchez respóndelle que o primeiro dereito e o máis importante é o dereito á saúde; que
está demostrado que ese tipo de instalacións provocan trastornos do sono e cancros, e que se
debe veta-la súa instalación, cando menos, onda os núcleos de poboación; o Sr. Alcalde manifesta que a torreta de Vilar de Calo está paralizada, e que polo demais, cando se pretende instalalas
en lugares onde non deben ir, xa o técnico municipal o di, e que a tódolos que solicitan licencia
para instalación de torretas de telefonía móbil se lles esixe que tramiten expediente de actividades molestas, aínda que non é preceptivo por lei. Anuncia que, por todo o exposto, o seu grupo
votará en contra desta moción.--------------------------------------------------------------------------------O Sr. Parajó Liñares manifesta que o seu grupo quería presentar fai quince días unha
moción para impedir que se coloquen antenas a menos de 100 metros das vivendas, para evitar
problemas como o de Cornide, onde hai unha familia que está chamando tódolos días ó concello
porque lle están poñendo unha torreta onda a casa, pero que o partido lle dixo que non se lle
podía impedir ás empresas que as puxesen se a normativa do concello non di nada en contra da
instalación deste tipo de construccións na zona onde as solicitan; que o único que se pode facer é
poñerlles as máximas pegas poxibles ata que se faga unha nova normativa, a cal deberá contemplar este tema. Di que, por iso, o seu grupo votará en contra da moción.------------------------------O Sr. Noriega Sánchez manifesta que quere facer pública a desilusión do BNG ante a
situación que se dá hoxe no pleno e a súa incomprensión polo voto negativo do PSOE a unhas
moción que redundaban na democratización do concello, que non teñen mala vontade e que non
son oportunistas, xa que estaban redactadas antes da crise do equipo de goberno.-------------------Sometida a votación, a moción obtén os tres votos a favor do Sr. Noriega Sánchez e das
Sras. Bugallo Rodríguez e Amieiro Rodríguez e os dez votos en contra dos Sres. Parajó Liñares,
Tallón Mesías, Hombre Eiras, Blanco Martínez, Castroagudín Valladares, Cajaraville Campos,
Ouro Calvelo, Mata Iglesias e Aller Suárez e da Sra. Blanco Fernández, polo que resulta desestimada.------------------------------------------------------------------------------------------------------------A continuación a Sra. Blanco Fernández solicita se inclúa unha moción súa sobre petición
de realización de auditorías ó concello; o Sr. Alcalde respóndelle que non pode incluíla agora, xa
que debeu solicitalo despois do primeiro punto (acta das sesións anteriores), a Sra. Blanco Fernández respóndelle que nese momento non se encontraba presente na sala, o Sr. Parajó Liñares
di que se pode incluír agora se o Sr. Alcalde o autoriza e este responde que non, que mellor
deixala para un próximo pleno, xa que así poderá ser informada pola comisión
correspondente.-----------8.- ROGOS E PREGUNTAS .- Toma a palabra o Sr. Noriega Sánchez, e:------------------1) Pídelle ó Sr. Alcalde que informe sobre a situación do equipo de goberno, e este respóndelle que non ten por que, que todo foi publicado na prensa e que se trata dunha
reestructuración interna, pero que o Sr. Neira segue pertencendo ó equipo de goberno. O Sr.
Noriega dille que non cre que o Sr. Alcalde se enteirase do problema pola prensa cando chegou
da viaxe que estaba facendo, que pensa que xa o terían informado os membros do seu grupo, e o
Sr. Alcalde respóndelle que loxicamente non leu A Voz nin o Correo en Norteamérica. O Sr.
Noriega pregunta por que non asistiron hoxe ó pleno os Sres. Neira, Fandiño, Filloy e Fernández,

e o Sr. Alcalde respóndelle que non o sabe, posto que non chamaron para escusa-la súa
asistencia, e que ó mellor están de viaxe.-------------------------------------------------------------------2) Manifesta que a empresa "Autobuses de Calo" diminuíu a frecuencia de paso dos
autobuses polas paradas dunha zona de Calo, e pídelle ó Sr. Alcalde que faga xestións para que
volvan a pasar máis a miudo; este respóndelle que xa as fixo; que fai catro ou cinco meses levou
a varios veciños de Texexe a falar co xerente da empresa, e chegaron a un acordo. O Sr. Noriega
dille que despois desas datas os veciños foron falar con el e lle dixeron que o Alcalde fora con
eles á empresa, pero que aínda non se solucionara nada. O Sr. Alcalde respóndelle que o investigará.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------3) Pregunta de que se trata un expediente de FENOSA sobre declaración de utilidade
pública da liña Bornais-Piñeiro, e o Sr. Secretario respóndelle que ese expediente deixouno sobre
a mesa a comisión de goberno na sesión de 23-3-2000.--------------------------------------------------4) Manifesta que se está incumprindo o regulamento orgánico no tocante ós prazos de
remisión dos borradores das actas da comisión de goberno, xa que levan máis dun mes sen
recibir ningún; o Sr. Secretario respóndelle que o retraso foi motivado pola confección da declaración anual de operacións, da que remata hoxe o prazo de presentación e que impedíu a
finalización do borrador da acta de 23-3, e pola súa ausencia e a falta de persoal o día da convocatoria do pleno, que fixo que non se fotocopiase a do 22-2, pero que se lles remitirán inmediatamente. O Sr. Noriega manifesta que acepta a excusa e roga que se remitan os borradores das
actas, sempre que sexa posible, dentro do prazo fixado polo regulamento orgánico.----------------5) Pregunta que criterios se seguiron para concede-las últimas subvencións que se lle
deron ás asociacións do concello, e o Sr. Alcalde respóndelle que os mesmos de sempre; o Sr.
Noriega pregúntalle cales son os mesmos de sempre, xa que os descoñece, e o Sr. Alcalde
respóndelle que as asociacións do concello fan bastantes actividades; que se lles dá cartos según
o número e o custo de actividades que levan a cabo, que se subvenciona tamén ós equipos de
fút- bol e que a algunhas se lles dá tamén para obras; e que a partir de agora se lles vai pedir un
pequeno dossier de actividades a tódalas asociacións que soliciten subvención. O Sr. Noriega
manifesta que na acta da comisión de goberno figura aprobada unha subvención de 100.000 pts.
para a Asociación xuvenil "Estornela" de Luou, e sabe de certo que esa asociación está paralizada neste momento porque os seus responsables están fóra da parroquia, e o Sr. Alcalde
respónde- lle que esa subvención foi aprobada, pero que de momento non se pagou precisamente
polo motivo que expón o Sr. Noriega. O Sr. Parajó manifesta que non hai moito tempo viu unha
co- municación da Deputación na que se lle concedía a esa asociación unha subvención de
2.300.000 pts. O Sr. Noriega Sánchez pídelle ó Sr. Alcalde que teña coidado no momento de
conceder sub- vencións, porque pode cometer unha ilegalidade, e manifesta que sería máis
transparente conce- delas mediante
concurso.--------------------------------------------------------------------------------------6) Pregunta a que obra corresponden os grandes desmontes e movementos de terra que
se están levando a cabo en Vilar de Calo baixo a ponte da autopista, e se o promotor da obra ten
licencia para facela; o Sr. Alcalde respóndelle que neste momento carece de datos e que o mirará.
7) Pregunta que obras comezou a face-lo concello no CEIP dos Tilos, e o Sr. Alcalde
respóndelle que o anaco de muro que falta, unha rampa para os nenos, substitución das barreiras
móbiles por un valo fixo e colocar unha porta de aluminio no patio cuberto de abaixo.-------------8) Pregunta que xestións se fixeron para conseguir un obradoiro de formación e cursos do
plan FIP para este concello, e o Sr. Alcalde respóndelle que para os cursos do FIP hai que ter
locais homologados; que os obreiros do concello estaban facendo con ese fin obras na nova nave
de Lucí, e que cando se contraten os novos remataranse estas obras e chamarase á Consellería
para que homologue o local; en canto á escola obradoiro, manifesta que se solicitou, pero que a
Consellería non é partidaria de conceder prórrogas, polo que se solicitou un obradoiro de formación para maiores de 25 anos, e está pendente de recibir noticias.--------------------------------------9) Pregunta se hai algún informe sobre a modificación da liña de alta tensión que se pretende pasar por Lampai ou do parque eólico, e o Sr. Alcalde respóndelle que deste último non

sabe nada, e en canto á liña de alta, pedíu un estudio de viabilidade doutras alternativas e quedaron de dalo un día destes; que cando o teña fará unha reunión cos veciños e explicaráselles o que
hai e as alternativas posibles, e que outro tanto fará coa desviación da estrada N-500 por Vilar de
Calo, se chega a proxectarse.----------------------------------------------------------------------------------Seguidamente toma a palabra a Sra. Bugallo Rodríguez, e:-------------------------------------1) Manifesta que, revisando o proxecto da urbanización "As Palomas", viu que nel aparece recollida a construcción das beirarrúas, polo que non cómpre aprobar de novo a súa construcción; pregunta como se recepcionou a urbanización sen estar feitas tódalas obras que contempla
o proxecto; pide que se constrúan as beirarrúas, o que xa está aprobado e que ademais se retranqueou para atrás o edificio con este fin, e que os veciños están pedindo que se faga. Pensa tamén
que quen ten que facelas é o promotor, polo que o concello non ten que gasta-los seus cartos
nelas. O Sr. Alcalde respóndelle que falou deste tema cos veciños e coa Deputación (que é quen
ten que autoriza-la construcción das beirarrúas, xa que se trata dunha estrada provincial) e que
está facendo xestións para ver se consegue que o promotor asuma esta obra, porque se non terá
que facela o concello.------------------------------------------------------------------------------------------2) Manifesta que se garantizou que o novo contratista da recollida de lixo ía recoller tamén os voluminosos, pero que os veciños están chamando ó concello para preguntar cando pasarán a recollelos e dinlles que chamen ó contratista, pero nin un nin o outro lles soluciona o problema; pregunta por que non os recolle, e pide que se faga algo. O Sr. Alcalde respóndelle que se
lle deu orde ó contratista de que poña días para recolle-los voluminosos e o céspede e llos comunique ó concello, para publicar un bando; que mirará a ver se o fixo.----------------------------------3) Manifesta que na Casalonga, en "Villa María" (pista fronte á tenda de antigüidades) a
vía pública foi socavada case un metro de fondo polo paso de vehículos e o muro lindante con
ela presenta risco de derruba, o que é moi grave porque nese sitio hai con frecuencia nenos
xogando e coas bicicletas. O Sr. Alcalde respóndelle que lle agradece moito a información, posto
que ignoraba este problema, e que mandará ó técnico municipal para que o
estudie.---------------------Seguidamente a Sra. Amieiro Rodríguez pregunta se está regulamentada a instalación dos
carteis de propaganda existentes na entrada principal dos Tilos, e informa de que, por causa
deles, os coches teñen mala visibilidade para saír á estrada C-541, polo que se ven obrigados a
sacar bastante o morro no stop e con frecuencia hai accidentes por mor disto. O Sr. Alcalde respóndelle que coñece o problema e que se está estudiando se cómpre dar orde de que os coloquen
en mástiles máis altos ou se sería mellor instalar un único panel, grande, onde se poñan tódolos
anuncios xuntos.------------------------------------------------------------------------------------------------A continuación toma a palabra o Sr. Parajó Liñares, e:------------------------------------------1) Pídelle ó Sr. Alcalde que retome o goberno do concello como é debido, ben sexa cos
catro concelleiros que "están de viaxe" ou con outros catro do seu grupo.-----------------------------2) Pregunta se tódolos rapaces que cursan o ESO neste concello teñen garantida a súa
praza no instituto de Cacheiras, xa que ten noticias de que a Consellería quere deixar soamente o
50% en Teo e manda-lo outro 50% para o instituto da Pontepedriña; o Sr. Alcalde respóndelle
que non ten ningunha noticia por escrito; que onte chamárono da Consellería, pero non estaba e
quedaron de volver a chamalo hoxe; que parece ser que queren facer unha reestructuración das
zonas escolares cortando polos Tilos, pero que el quere que se estudien outras alternativas,
mesmo a viabilidade de amplia-lo colexio dos Tilos (incluso comprando unha leira colindante, se
hai quen a venda, en caso de que a ampliación non colla no terreo que hai); que cando vaia falar

co Conselleiro de Educación levará tamén á directora do instituto. O Sr. Parajó pídelle que intente
por tódolos medios conseguir que tódolos rapaces de Teo vaian ó instituto de Cacheiras.-3) Pide que se agrupen nun só panel tódolos anuncios que hai na entrada dos Tilos, e o
Sr. Alcalde remítese á resposta que lle deu á pregunta formulada pola Sra. Amieiro
Rodríguez.------4) Pregunta se segue aberto o expediente do valado do Sr. Cajaraville, e o Sr. Alcalde
respóndelle que non ten datos neste momento e que o Sr. Parajó pode solicitar esa información
na secretaría do concello.--------------------------------------------------------------------------------------5) Manifesta que en todo o concello, pero sobre todo nos Tilos, os Verxeles e San Sadurniño, hai animais soltos que causan molestias e que son perigosos para os veciños, e pregunta se
se redactou algún tipo de normativa sobre isto; o Sr. Secretario respóndelle que ten tres ordenanzas sobre a mesa, de tres concellos distintos, e os policías locais teñen outra máis, para ver de
agrupalas nunha que valga para este concello, pero que é difícil por tratarse dun concello rural.--6) Manifesta que o concello fixo obras nalgunha estrada provincial, tendentes a amplia- la,
e agora parece ser que a Deputación non se fai cargo das obras; o Sr. Alcalde respóndelle que
non sabe se a Deputación se fai ou non cargo das obras, que vai vi-lo vicepresidente dese Ente
local para ve-lo tema sobre o terreo; que o concello fixo as obras necesarias para ocupa-los
terreos cedidos polos veciños a fin de evitar que estes se botaran atrás na cesión, tanto na estrada
da Ramallosa á Casalonga como nun anaco da estrada de Oza; que nesta se meteron xa os tubos
da auga, alcantarillado e luz e agora está intentando conseguir que se fagan as beirarrúas.---------7) Pide que se fagan reunións cos directores de tódolos centros escolares do concello a fin
de subsanar durante o verán as deficiencias que teñan os edificios escolares, de cara ó próximo
curso; o Sr. Alcalde respóndelle que estivo cos directores dos tres colexios de EXB, e que en
Calo cómpre pechar e cambia-lo tellado do patio cuberto para que os nenos poidan estar dentro;
que tamén hai que arranxa-lo muro na zona do campo de fútbol, que quedou mal cando se escarbou para face-lo citado campo, e tamén face-la baixada das augas pola beira do muro ata a pista
de abaixo para recoller tamén as augas procedentes do centro escolar, todo o cal resulta bastante
custoso, polo que falou co Delegado provincial da Consellería para ver se esta fai as obras, e que
tamén lle comentou o problema do colexio da Ramallosa, que ten as tuberías de auga de ferro e,
ó seren vellas, a auga non sae clara, e a ampliación do colexio dos Tilos; que o Delegado
Provincial lle dixo que ía manda-los técnicos para estudiar este tema e sobre todo para ver se a
ampliación do colexio dos Tilos colle nos terreos que hai ou se cómpre mercar outra leira.--------8) Pregunta polas deficiencias da gardería infantil dos Tilos e do polideportivo, e o Sr.
Alcalde respóndelle que os problemas da gardería están corrixidos -conseguíronse 1,5 millóns de
pesetas a maiores para este fin- e a Consellería mandou fai dous ou tres días a licencia para inicio
da actividad, que lle foi entregada onte, xunto co libro de reclamacións, ó contratista do servicio;
e que o polideportivo presenta pequenas deficiencias tales como saídas de emerxencia altas con
respecto á cota do chan, polo cal aínda non foi entregado ó concello. O Sr. Hombre Eiras manifesta que hai rumores de que os cristais do polideportivo rompen porque non aguantan o peso, e
o Sr. Alcalde respóndelle que a realidade foi que alguén rompeu os cristais para entrar a rouba-los
extintores, e que, ó non estar recibida a obra, repónos a empresa.--------------------------------------9) Pide que as beirarrúas da urbanización "As Palomas" as faga quen teña obriga de facelas, e se o obrigado é o promotor non as faga o concello, senón que force a aquel a realizalas.----10) Pide que se arranxe a pista que vén desde a N-550, por onda a Peugeot e a Toyota, ata
Vilar de Calo, xa que se encontra en moi mal estado; o Sr. Alcalde respóndelle que, antes de
arranxala, pretende meter pola beira os tubos da auga e do alcantarillado e ampliala o máis posible, para o que se están facendo xestións cos veciños. O Sr. Parajó pregunta por que non se
aproveita para meter tamén soterrados os tubos da luz, e o Sr. Alcalde agradécelle a idea, xa que
non o tiña previsto.---------------------------------------------------------------------------------------------11) Pide que se lle esixa máis ó contratista da recollida de lixo (pensa que podería facer
mellor o servicio) e que se compren contedores amarelos e verdes, xa que hai xente que está
pedindo que se poñan máis; o Sr. Alcalde respóndelle que se cambiou a empresa que facía a re-

collida selectiva e que imaxina que a nova empresa poñerá contedores. O Sr. Secretario dille que
os contedores son por conta do concello, e o Sr. Alcalde manifesta que lle preguntará á empresa
cantos contedores novos fan falta e se procederá a mercalos.--------------------------------------------12) Manifesta que desde o ano 1989 non se está levando o preceptivo libro de actividades
molestas, e o Sr. Secretario respóndelle que se está levando un rexistro; o Sr. Alcalde di que se
pode leva-lo rexistro e tamén o libro, e que se vai facer así a partir de agora.-------------------------13) Pide que se confeccione unha normativa para a concesión de subvencións, xa que
non é lóxico conceder cantidades máis altas a asociacións que teñen menos actividades que
outras que reciben menos cartos do concello; cre que se debe establecer un baremo e pedirlles
documen- tación acreditativa das actividades que levan a cabo. O Sr. Alcalde respóndelle que
confía nos veciños e cre que fan as actividades que lle din que fan, e o Sr. Parajó dille que lle
parece moi ben que as fagan, pero que loxicamente a máis actividades e máis socios
corresponden máis
cartos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------14) Pregunta se a Sra. Tocino mandou os cartos para as obras do terraplén dos Tilos, e o
Sr. Alcalde respóndelle que estivo o outro día co Director Xeral de Medio Ambiente, quen está
interesado en retomar este tema; que hai boa vontade de facer esta obra, e tamén a da Burga e a
do Xirimbao.----------------------------------------------------------------------------------------------------15) Pide que se instalen repetidores de televisión, e o Sr. Alcalde respóndelle que é consciente de que hai pouco sinal e problemas de recepción en moitos lugares do concello, polo que a
comisión de goberno xa acordou pedir presupostos para merca-los repetidores necesarios.--------16) Pregunta como está o tema de construcción de vivendas de protección oficial, e o Sr.
Alcalde respóndelle que quedaron de chamalo do IGVS para ir á notaría asina-lo documento de
cesión da finca xa para que comecen a facelas, e que se está estudiando a viabilidade e a
conveniencia de mercar para o mesmo fin outra finca que lle ofertaron ó concello. O Sr. Parajó
pide que se lle dea para adiante a este tema, e cre que se podería negociar co promotor da
urbanización que se vai edificar na Ramallosa para que ceda, para construír VPO, un anaco de
terreo, e o Sr. Alcalde dille que está intentando conseguir un terreo para campo de fútbol en
Montouto e outro para o mesmo fin na Ramallosa; que para este último mantivo negociacións
verbais co promotor da urbanización, o cal tería que deixa-lo terreo como doutacións.-------------17) Pregunta que se sabe sobre a instalación do parque eólico en Lampai, e o Sr. Alcalde
remítese á resposta que lle deu á pregunta nº 9 do Sr. Noriega.------------------------------------------18) Manifesta que ten noticias de que se vai construír un desvío da estrada N-550 que
pasará por terreos deste concello, e manifesta que se a CPTOPV fai esa obra a liña de edificación
será moi distinta (e os veciños sairán máis prexudicados) que se a fai o concello; o Sr. Alcalde
respóndelle que en canto teña noticias certas se reunirá cos veciños e informaráos; que esa obra
non a faría a CPTOPV, senón o MOPT, por ser unha estrada nacional, e que se quere facer un
acceso de Vilar de Calo ata a rotonda do Milladoiro e outro á das Viñas, pero que non sabe nada
por escrito, que só ten noticias verbais.----------------------------------------------------------------------19) Pregunta que se fixo sobre o tema da denuncia formulada por veciños de Bustelo
sobre contaminación das augas da súa traída particular de augas, e o Sr. Alcalde respóndelle que
se lle pasara este tema a "Aquagest", pero que, que el saiba, aínda non chegou a resposta ó concello; que poden chamar a esta empresa cando remate a sesión, e preguntarlle como está o tema.20) Pregunta como está o tema das depuradoras de Calo e Pontevea, e o Sr. Alcalde respóndelle que a de Calo xa está adxudicada e que se está facendo a obra de canalización, pero que
hai que mercar cinco leiras máis, xa que non chega a superficie das que hai; o Sr. Castroagudín
manifesta que fan falta sobre 8.000 m2, e que hai catro fincas apalabradas xa. Segue dicindo o Sr.

Alcalde que o proxecto da depuradora de Pontevea está feito e as fincas xa foron mercadas, que
só se está pendente de que pasen á Xunta para que a obra sexa adxudicada.---------------------21) Pregunta sobre a pista de Loureiro, e o Sr. Alcalde respóndelle que xa foi o técnico
mira-la pista para face-la memoria avaliada.---------------------------------------------------------------22) Pregunta sobre a finca dos Verxeles propiedade do concello na que se comezaron a
construír vivendas, e o Sr. Secretario respóndelle que ese expediente lle foi remitido ó avogado o
29-1-2000, e que desde aquela non tivo máis noticias. O Sr. Parajó pregunta se o avogado meteu
ese asunto no xulgado, e o Sr. Secretario respóndelle que cre que si, e que se non o fixo terá que
responder ante o pleno.----------------------------------------------------------------------------------------23) Pídelle ó Sr. Alcalde que empece a funcionar como é debido, exercendo o necesario
control sobre os asuntos e os órganos do concello.--------------------------------------------------------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as doce horas, estendéndose a presente acta, que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario acctal. que certifico.

ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA URXENTE DO PLENO DO CONCELLO QUE TIVO LUGAR O DÍA 12 DE ABRIL DO 2000.-----------------------------------------SEÑORES ASISTENTES:
Alcalde-Presidente:
D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros:
D. Antonio Castroagudín Valladares
D. Manuel R. Cajaraville Campos
D. Manuel A. Filloy Villar
D. Ramón Fernández Fernández
D. Urbano Ouro Calvelo
D. Manuel Mata Iglesias
D. Juan B. Aller Suárez
D. F. Manuel Parajó Liñares
D. Manuel Tallón Mesías
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.

Na casa do concello de Teo, a doce
de abril do dous mil.------------------------------------Sendo as dez horas, e baixo a presidencia do Sr. Alcalde, D. Armando U. Blanco Martínez, reuniuse en primeira convocatoria o pleno do
concello, con asistencia de quince dos seus
membros, sendo o número legal o de dezasete, a fin
de levar a cabo a sesión extraordinaria urxente
convocada para este día.--------------------------------Escusaron a súa asistencia os concelleiros D. José Manuel Neira Picallo e D. Mario
Fandiño Pazos.-------------------------------------------Asiste o Secretario acctal. da Corporación, D. Jesús Naveira Vázquez.--------------------Pola presidencia declárase sesión pública, pasándose a coñecemento e resolución dos
asuntos incluídos na seguinte -------------------------ORDE DO DÍA:

1.- DECLARACIÓN DE URXENCIA .- O Sr. Presidente somete á aprobación do
pleno a declaración de urxencia dos puntos "Dar conta de resolucións da alcaldía en materia de
nomeamento de tenentes de alcalde e de membros da comisión de goberno" e "Nomeamento de
representantes do concello en órganos colexiados".-------------------------------------------------------O Sr. Noriega Sánchez non é partidario de declarar de urxencia ningún destes temas, xa
que o Sr. Alcalde puido incluílos na orde do día da sesión de 31-03-2000, xa que era de dominio
público a crise que estaba sufrindo o equipo de goberno.------------------------------------------------O Sr. Parajó Liñares pregunta o motivo da urxencia deses dous asuntos, e o Sr. Alcalde
respóndelle que pola présa que corre nomear membros da comisión de goberno, xa que hai
asuntos urxentes que resolver e que competen a ese órgano; o Sr. Parajó Liñares manifesta que
non vai ir en contra de ninguén, e pídelle ó Sr. Alcalde que se tome en serio o goberno municipal.
O pleno do concello, por oito votos a favor (os dos Sres. Parajó Liñares, Hombre Eiras,
Blanco Martínez, Castroagudín Valladares, Cajaraville Campos, Ouro Calvelo, Mata Iglesias e
Aller Suárez), cinco en contra (os das Sras. Bugallo Rodríguez, Amieiro Rodríguez e Blanco Fernández e dos Sres. Noriega Sánchez e Tallón Mesías) e as dúas abstencións dos Sres. Fernández
Fernández e Filloy Villar, sendo o número legal o de dezasete e de asistentes o de quince, acorda
declarar de urxencia os dous asuntos citados.--------------------------------------------------------------2.- DAR CONTA DE RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA EN MATERIA DE
NOMEAMENTO DE TENENTES DE ALCALDE E DE MEMBROS DA COMISIÓN DE
GOBERNO .- O Sr. Alcalde procede a dar lectura ás resolucións que dictou o día 6 dos actuais e
que copiadas literalmente din:--------------------------------------------------------------------------------a) "Tendo en conta as dimisións dos concelleiros, tenentes de alcalde e membros da
comisión de goberno D. Mario Fandiño Pazos e D. Manuel Avelino Filloy Villar, en uso das
atribucións que me están conferidas, veño en nomear:= 1º.- Segundo tenente de alcalde a D. Manuel Roberto Cajaraville Campos.= 2º.- Terceiro tenente de alcalde a D. Urbano Ouro Calvelo.=
3º.- Cuarto tenente de alcalde a D. Manuel Mata Iglesias.= 4º.- Quinto tenente de alcalde a D.

Juan Bautista Aller Suárez.= 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 presente resolución.".---b) "Que a comisión de goberno, presidida por esta alcaldía, estará integrada por cinco
concelleiros, número non superior ó tercio do número legal de membros da corporación, e que a
continuación se citan:= D. Antonio Castroagudín Valladares.= D. Manuel Roberto Cajaraville
Campos.= D. Urbano Ouro Calvelo.= D. Manuel Mata Iglesias.= D. Juan Bautista Aller Suárez.".
Os membros da corporación presentes na sesión danse por enteirados.-----------------------3.- NOMEAMENTO DE REPRESENTANTES DO CONCELLO EN ÓRGANOS
COLEXIADOS .- A continuación, o Sr. Alcalde dá lectura á moción de data 10-04-2000 que di o
seguinte:-------------------------------------------------------------------------------------------------------"Moción que formula Armando Urbano 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. Antonio Castroagudín Valladares para o instituto de Cacheiras.= D.
Juan Bautis- ta Aller Suárez para o colexio de Calo.= D. Manuel Mata Iglesias para o colexio dos
Tilos.".-----O Sr. Noriega Sánchez manifesta que a situación da corporación cambiou, e que o Sr.
Alcalde non parece consciente diso, xa que, alomenos, tería que dialogar coa oposición antes de
nomear representantes en órganos colexiados, os cales teñen que representar a toda a
corporación.-----------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Parajó Liñares manifesta que ve lóxico que se nomeen novos representantes, xa que
os Sres. Neira, Fandiño, Filloy e Fernández cesaron nos seus cargos.----------------------------------Sometida a votación, a moción obtivo os seis votos a favor dos Sres. Blanco Martínez,
Castroagudín Valladares, Cajaraville Campos, Ouro Calvelo, Mata Iglesias e Aller Suárez, catro
votos en contra (os das Sras. Bugallo Rodríguez, Amieiro Rodríguez e Blanco Fernández e o do
Sr. Noriega Sánchez) e as cinco abstencións dos Sres. Parajó Liñares, Tallón Mesías, Hombre
Eiras, Filloy Villar e Fernández Fernández, sumando quince os asistentes e dezasete o número
legal de membros da corporación.----------------------------------------------------------------------------Á vista dos resultados da votación, a moción transcrita resulta aprobada.--------------------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.
O ALCALDE,

O SECRETARIO,

BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA DO PLENO DO
CONCELLO QUE TIVO LUGAR O DÍA 10 DE MAIO DO 2000.-------------------------------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 R. Cajaraville Campos
D. Manuel A. Filloy Villar
D. Ramón Fernández Fernández
D. Urbano Ouro Calvelo
D. Manuel Mata Iglesias
D. Juan B. Aller Suárez
D. F. Manuel Parajó Liñares
D. Manuel Tallón Mesías
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.

COMISION
Urbanismo, obras e servicios

Educación e cultura

Xuventude e deportes

Na casa do concello de Teo, a dez de
maio do dous mil.---------------------------------------Sendo as nove horas, e baixo a
presidencia do Sr. Alcalde, D. Armando U. Blanco
Martínez, reuniuse en primeira convocatoria o
pleno do concello, con asistencia de quince dos
seus membros no punto 3, dezaseis nos puntos 1, 4
apartado b), 5 apartado a), 5 apartado d), 5 apartado
e), 5 apartado f), 5 apartado g), 5 apartado h) e 5
apartado i) e dezasete nos puntos 2, 4 apartado a), 4
apartado c), 5 apartado b) e 5 apartado c), sendo o
número legal o de dezasete, a fin de levar a cabo a
sesión extraordinaria convocada para este
día.---------------------------------------------------------Asiste o Secretario acctal. da Corporación, D. Jesús Naveira Vázquez.-------------------Pola presidencia declárase sesión pública, e antes de entrar na orde do día o Sr. Alcalde
dá conta da nova composición das comisións informativas, que se transcribe a continuación:-----------COMPOSICIÓN DAS COMISIÓNS INFORMATIVAS :
TITULARES

SUPLENTES

Antonio Castroagudín Valladares
Manuel Cajaraville Campos
Urbano Ouro Calvelo
Juan Bautista Aller Suárez
F. Manuel Parajó Liñares
Mª Angélica Blanco Fernández
Anxela Bugallo Rodríguez

Manuel Mata Iglesias

Urbano Ouro Calvelo
Manuel Cajaraville Campos
Juan Bautista Aller Suárez
Antonio Castroagudín Valladares
Miguel A. Hombre Eiras
Mª Angélica Blanco Fernández
Martiño Noriega Sánchez

Manuel Mata Iglesias

Urbano Ouro Calvelo
Manuel Cajaraville Campos
Juan Bautista Aller Suárez
Antonio Castroagudín Valladares
Manuel Tallón Mesías
Miguel A. Hombre Eiras
Martiño Noriega Sánchez

Manuel Mata Iglesias

Manuel Tallón Mesías
Miguel A. Hombre Eiras
Mª Soedade Amieiro Rodríguez

Manuel Tallón Mesías
F. Manuel Parajó Liñares
Mª Soedade Amieiro Rodríguez

F. Manuel Parajó Liñares
Mª Angélica Blanco Fernández
Anxela Bugallo Rodríguez

Asuntos sociais e sanidade

Agricultura e medio ambiente

Réxime interno e persoal

Facenda

Especial de contas

Juan Bautista Aller Suárez
Antonio Castroagudín Valladares
Manuel Cajaraville Campos
Urbano Ouro Calvelo
F. Manuel Parajó Liñares
Miguel A. Hombre Eiras
Mª Soedade Amieiro Rodríguez

Manuel Mata Iglesias

Antonio Castroagudín Valladares
Manuel Cajaraville Campos
Urbano Ouro Calvelo
Juan Bautista Aller Suárez
Miguel A. Hombre Eiras
Manuel Tallón Mesías
Anxela Bugallo Rodríguez

Manuel Mata Iglesias

Manuel Cajaraville Campos
Antonio Castroagudín Valladares
Urbano Ouro Calvelo
Juan B. Aller Suárez
Mª Angélica Blanco Fernández
F. Manuel Parajó Liñares
Martiño Noriega Sánchez

Manuel Mata Iglesias

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

Manuel Mata Iglesias

Juan B. Aller Suárez
Antonio Castroagudín Valladares
Manuel Cajaraville Campos
Urbano Ouro Calvelo
Manuel Tallón Mesías
Mª Angélica Blanco Fernández
Mª Soedade Amieiro Rodríguez

Manuel Mata Iglesias

Manuel Tallón Mesías
Mª Angélica Blanco Fernández
Martiño Noriega Sánchez

Mª Angélica Blanco Fernández
F. Manuel Parajó Liñares
Martiño Noriega Sánchez

Manuel Tallón Mesías
Miguel A. Hombre Eiras
Mª Soedade Amieiro Rodríguez

Mª Angélica Blanco Fernández
Miguel A. Hombre Eiras
Martiño Noriega Sánchez

F. Manuel Parajó Liñares
Miguel A. Hombre Eiras
Anxela Bugallo Rodríguez

De seguido pásase a coñecemento e resolución dos asuntos incluídos na seguinte -------ORDE DO DÍA:
1.- ACTAS DAS SESIÓNS ANTERIORES .- O Sr. Presidente inquire se algún dos Sres.
edís presentes desexa formular observacións ós borradores das actas das sesións que tiveron
lugar os días 31-03 e 12-04-2000, que foron distribuídos coa convocatoria da actual.---------------O pleno do concello, por unanimidade dos dezaseis membros asistentes, sendo o número
legal o de dezasete, acorda aproba-los tres borradores tal como foron redactados, e que se rexistren no libro correspondente, manifestando a Sra. Bugallo Rodríguez a súa protesta polo feito de
que se comece tan puntualmente a sesión cando falta algún membro da oposición, mentres que
nalgunha ocasión tense esperado ata vinte minutos por algún membro do equipo de
goberno.-----Neste momento entra na sala o concelleiro D. Manuel Tallón Mesías.------------------------2.- DECLARACIÓN DE INTERESE XERAL E UTILIDADE PÚBLICA DO VELATORIO DE CALO .- Seguidamente dáse conta do expediente que se tramita a instancia do
Padroado do cemiterio particular de Calo para declaración de interese xeral e utilidade pública
para instalación dun velatorio anexo ó antedito camposanto.--------------------------------------------O Sr. Alcalde manifesta que ó declara-lo velatorio de interese xeral e de utilidade pública
este quedaría exento de paga-lo imposto de bens inmobles.----------------------------------------------

O Sr. Noriega Sánchez manifesta que o seu grupo está de acordo en acceder ó solicitado
polo Padroado do cemiterio de Calo, e pensa que se tiña que ter declarado de interese xeral de de
utilidade pública moito antes, tanto este cemiterio como tódolos demais do concello.--------------O Sr. Parajó Liñares maniféstase tamén de acordo, e cre que a declaración de interese
xeral e utilidade pública débese facer para tódolos cemiterios do concello; o Sr. Alcalde respóndelle que o concello non pode incoar por si mesmo os expedientes, xa que se trata de cemiterios
privados, que soamente pode facelo a instancia dos órganos que os rexen; que supón que todos
irán solicitando a declaración de interese xeral e utilidade pública, e se lle dará curso ás solicitudes en canto as presenten.-------------------------------------------------------------------------------------O pleno do concello, por unanimidade, acorda declarar de interese xeral e de utilidade pública a instalación dun velatorio nos terreos propiedade do Padroado do cemiterio particular de
Calo, anexos ó camposanto da antedita parroquia.--------------------------------------------------------Neste momento saen da sala D. Armando U. Blanco Martínez e D. Manuel A. Filloy Vilar, presidindo a sesión, mentres estea ausente o Sr. Alcalde, o concelleiro D. Antonio Castroagudín Valladares.--------------------------------------------------------------------------------------------------3.- APROBACIÓN DEFINITIVA DO PLAN PARCIAL DO SAU-4, ESTATUTOS
E BASES DE ACTUACIÓN.- O Sr. Secretario dá conta do expediente que se tramita para aprobación definitiva do plan parcial, estatutos e bases de actuación do SAU-4 de Cacheiras, e
informa de que os membros da comisión informativa de Urbanismo, obras e servicios, na sesión
que estudiou este expediente, manifestaron que expoñerían a súa postura ante o pleno, facendo
constar a representante do BNG a súa repulsa polo feito de que as obras do SAU-4 estean xa comezadas. Di tamén que no expediente consta aval de Caixa Galicia por importe de 7.158.298 pts.
presentado polos promotores en data 09--05--2000 como garantía da execución das obras.--------O Sr. Noriega Sánchez manifesta que, para este asunto e máis para o punto 4 da orde do
día, delega as funcións de portavoz na Sra. Bugallo Rodríguez, xa que foi ela quen asistíu á
sesión da comisión informativa correspondente.-----------------------------------------------------------A Sra. Bugallo Rodríguez manifesta que as modificacións que sinala a Consellería para
este expediente poñen de manifesto unha certa mala intención nalgunhas cousas, como aumento
da superficie, que non aparezan contabilizadas as superficies baixo cuberta de altura superior a
1,5 metros ou que non aparezan definidas as diferencias entre soto e semisoto, co que se intenta
aumenta-lo número de plantas. Di tamén que a CPTOPV solicita que se cumpra a lei de accesibilidade, e pide máis largura nas beirarrúas; pregunta por que, se no plano de detalles da calzada
aparecen tódalas beirarrúas cun largo de 2 metros, non se cumpren estas medidas na realidade, xa
que algunhas son de 1,4 metros, e noutras non hai prazas de aparcamento. Segue dicindo que no
expediente consta un informe de suficiencia de auga potable, pero que falta o de suficiencia da
depuradora dos Verxeles, no que se estudie se esta é capaz para recolle-los residuais de 168 vivendas máis. O Sr. Secretario respóndelle que iso é cuestión do técnico municipal, e que supón
que o tería en conta, e a Sra. Bugallo di que non consta informe sobre este tema, soamente hai o
da auga; que todos coñecen os problemas da depuradora dos Verxeles, que serán moito máis
graves cando teña que acoller tamén ás vivendas do SAU-4. O Sr. Presidente manifesta que os
residuais desta zona só irán temporalmente á depuradora dos Verxeles, xa que está previsto que
vaian á de Pontevea cando esta estea rematada; que ó mellor, se se remata pronto esta, xa nin se
chega a leva-los residuais do SAU-4 ós Verxeles, e que cre que se o técnico municipal o fixo así é
porque considera que a depuradora dos Verxeles é suficiente para depura-los residuais do
SAU-4. A Sra. Bugallo Rodríguez dille que, se é así, por que non informou por escrito da sufi-

ciencia da depuradora, e o Sr. Presidente convoca ó técnico municipal para que responda ás preguntas da Sra. Bugallo.-----------------------------------------------------------------------------------------Presente na sala o Sr. Eijo Blanco, a Sra. Bugallo repite a súa pregunta e aquel respóndelle que nas normas de ordenación complementarias e subsidiarias do planeamento do concello figura a conexión dos residuais do SAU-4 á depuradora dos Verxeles, e que no futuro, cando estea
construída, irán á depuradora de Pontevea. A Sra. Bugallo dille que unha cousa é que o din as
normas e outra é se a depuradora dos Verxeles pode con esta nova carga, polo que cómpre ter
informe da suficiencia da depuradora; pregúntalle se o fixo, e o Sr. Eijo respóndelle que el non,
que non ten por que facelo porque esa conexión xa está contemplada nas normas subsidiarias e
no plan parcial. A Sra. Bugallo pregúntalle se entón non sabe o que vai pasar, e o Sr. Eijo
respóndelle que el non, que non fixo o estudio porque ninguén llo encargou, que non sabe se o
fixo outra xente, e reitera que se están cumprindo as condicións do plan parcial fixadas nas
normas subsidiarias con respecto a este SAU.--------------------------------------------------------------A Sra. Bugallo pregúntalle polas beirarrúas, que a CPTOPV recomendou ampliar ata 1,80
metros nalgúns planos; di que na memoria, no plan parcial e no plano de detalles das calzadas
figuran beirarrúas de 2 metros de largo, viais de 7 metros de largo e prazas de aparcamento de 1,5
metros de largo, pero que na revisión de acotados do plano xeral hai zonas en que o largo das
beirarrúas é de só 1,4 metros e o das calzadas menos de 7 metros. O Sr. Eijo respóndelle que os
detalles constructivos e características das beirarrúas e calzadas non son obxecto do plan parcial,
senón do proxecto de urbanización, e que o plan parcial cumpre a normativa recollida no texto
refundido; a Sra. Bugallo dille que o plano de detalle das calzadas presenta diferencias con
respecto ós planos xerais.--------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Eijo sae da sala, e a Sra. Bugallo continúa dicindo que o informe solicitado polo
concello ó bufete de avogados de José Enrique Herrero de Padura e outros, di literalmente:
"Conviría non obstante incluír nas bases da actuación que a cesión obrigatoria do 10% do aproveitamento urbanístico poderá ser substituída a elección do concello polo importe da súa valoración económica", mentres que no punto 1.5 da memoria do texto refundido do plan parcial di "...
no momento procedimental oportuno o concello transmitirálle o seu 10% de aproveitamento lucrativo ós propietarios do solo polo seu valor urbanístico"; pregunta se isto significa que a promotora lle vai dar ó concello cartos en vez de leiras, e o Sr. Secretario respóndelle que significa
que as fincas correspondentes ó 10% de aproveitamento urbanístico poden ser substituídas polo
seu valor en cartos, non que vaian ser substituídas polos cartos. A Sra. Bugallo manifesta que o
parágrafo que leu do punto 1.5 da memoria do T.R. do plan parcial di claramente que o concello
lle transmitirá ó promotor as fincas a cambio do seu valor en metálico, o que lle parece moi grave,
porque suporía que o concello quedaría sen terreos nesa urbanización para poder equipala de
servicios no futuro; di que chama a atención que sexa o propio concello o que pida o informe,
porque parece que é o propio concello o que quere deixar sen equipamentos ós veciños desta urbanización a cambio de cartos, que ó final son unha miseria e só para hoxe; pregunta por que o
concello solicitou informe sobre esta posibilidade e a fixo incluír no plan parcial. O Sr. Neira
Picallo manifesta que o momento de decidir sobre o 10% de aproveitamento urbanístico non é
agora, senón cando o pleno estudie a aprobación do proxecto de compensación, e a Sra. Bugallo
respóndelle que se agora se aproba o texto refundido do plan parcial con esa redacción o concello
non poderá despois acordar quedarse cos terreos en vez de cos cartos. O Sr. Secretario opina que
debeu ser un erro na redacción, e propón que o pleno acorde que este punto sexa modificado,
debendo dicir "... no momento procedimental oportuno o concello poderá, se o pleno así o
acorda, transmitirlle o seu 10% de aproveitamento lucrativo ós propietarios do solo polo seu valor
urbanístico". A Sra. Bugallo Rodríguez manifesta que quere unha explicación de por que hai
vontade de recibir cartos perdendo leiras para equipamento, que quere saber por que hai tanto
apuro polos cartos. ---------------------------------------------------------------------------------------------Di tamén que neste momento se están aprobando as bases de actuación, os estatutos e o
plan parcial do SAU-4 (nin sequera o proxecto de urbanización, non digamos xa que lles falta a
licencia de obras) e desde fai meses se está construíndo xa a urbanización (mostra fotos para

acreditalo); cre que se deu orde de paralización, que non foi cumprida, e o Alcalde non aplicou o
artigo 52 do Regulamento de disciplina urbanística, que lle ordea poñe-los medios suficientes
para interrompe-las obras cando unha orde de paralización de obra non se cumpre ás 24 horas da
serlle notificada ó interesado; parécelle denigrante que o Alcalde non faga cumpri-la legalidade e
permita que traballen durante varios meses, e tanto máis cando ten terreos no SAU-4; di que o
Alcalde podía solicitar amparo á Consellería e tamén abrir un expediente sancionador, pero que
non tomou ningunha destas medidas. O Sr. Castroagudín Valladares respóndelle que non foi
necesario de momento, e a Sra. Bugallo pregúntase cando considerarán que é necesario, se neste
caso non ven a necesidade de tomar medidas.--------------------------------------------------------------O Sr. Parajó Liñares manifesta que lle dá liberdade de voto ós concelleiros do seu grupo,
e di que non quere paraliza-lo progreso do concello, e que vendo que nas normas subsidiarias
aparece o SAU-4 que hai que desenvolver (como tamén habería que desenvolve-lo polígono
industrial, pero parece que hai problemas para consegui-las fincas a un prezo razoable), pensa
que é hora de que se leve adiante este asunto. Manifesta que non está de acordo con algunhas
cousas que aparecen no SAU-4 e que quere que se desenvolva o concello, pero con disciplina;
que antes de que se comece unha obra hai que ter coidado de que todo estea como é debido,
porque se non é así ¿que se fai despois co que estea construído sen suxeitarse ás normas? Maniféstase en desacordo con que a Comisión de Goberno teña potestade para decidir se o 10% de
aproveitamento urbanístico se recibirá en fincas ou en cartos; di que votará a favor neste asunto
se se garante que será o pleno o que decida sobre isto, se os informes técnicos e xurídicos son
favorables e as medidas dos viais son correctas.-----------------------------------------------------------A Sra. Bugallo Rodríguez pídelle ó Sr. Presidente que lle responda a pregunta que lle fixo
sobre por que o concello solicitou informe xurídico sobre a percepción do 10% do aproveitamento urbanístico, e o Sr. Castroagudín respóndelle que non foi con idea ningunha, que en principio
non hai vontade real de recibilo en cartos nesta propia obra, que soamente se pretendía saber de
que maneiras se pode recibi-lo aproveitamento urbanístico. A Sra. Bugallo manifesta que lle
parece triste que se xogue cos intereses da xente que vai vivir aí, e que se pedíu un informe específico para iso. Quere facer unha chamada de atención sobre o que significaría para esa xente non
ter espacios para servicios. Tamén lle parece moi serio que non haxa un informe sobre a situación que van vivir nos Verxeles coa depuradora cando se conecten a esta as 168 vivendas do
SAU-4, e di que é inconcebible que, vendo as fotos do que está pasando no SAU-4, se estean
aprobando as bases de actuación cando hai 5 metros de altura de edificación levantados, e ¿que
pasará se o construído non se axusta ó proxecto que se aprobe ou ás normas? O Sr. Presidente
dille que se tomarán medidas a partir de agora.------------------------------------------------------------O Sr. Parajó Liñares manifesta que quere que conste especificamente no punto 1.5 do
T.R. do plan parcial que será o pleno o que decida sobre a forma en que se percibirá o 10% do
aproveitamento urbanístico, e di que a Sra. Blanco Fernández quere facer unhas recomendacións
sobre o SAU-4, polo que lle cede a palabra. Esta le o seguinte escrito:--------------------------------"O Partido Socialista de Teo non se opón ós investimentos privados, pois estes son o
motor de xeración de traballo e posteriormente de emprego, máis aínda cando estes investimentos supoñen aproximadamente 3.300 millóns de pesetas, como é o caso da construcción de 168
vivendas.= Problemas que se presentan.= a) 6 persoas/vivenda x 168 vivendas = 1008 persoas ás
que o concello ten que dar servicios e calidade de vida.= b) 2 vehículos de motor e outros
(bicicletas, motos, etc.) x 168 vivendas = 336 vehículos.= c) 2,5 coches x 168 vivendas = 420
coches.= 4 kg de lixo x 168 vivendas =672 kg diarios de lixo.= Solucións por parte do concello
para estes problemas.= a) Realizar un tramo de estrada recto, é dicir, elimina-las curvas existentes en Igrexa-Cacheiras. Isto supoñería un tramo de aproximadamente 800 m. de estrada.= b)
Elimina-las curvas existentes na zona do Sisto, o que supoñería un tramo de estrada de

aproxima- damente 1 Km.= c) Xestionar e realiza-lo enlace á autopista na zona de Solláns.= d)
Ampliación de estrada e estrada nova que enlazase coa rotonda do Milladoiro e coa rotonda da
autopista Coruña-Vigo.= e) Estrada de conexión a Conxo pola zona da Cruxeira para dar saía á
zona do SAU e como vía alternativa á estrada C-541 co fin de desconxestiona-lo tapón do
Castiñeiriño.= f) Creación de dúas áreas limpas ou puntos limpos para a recollida de lixo,
voluminosos, recicla- xe..., unha ó leste e outra ó oeste, evitando así os contedores pola
urbanización.= Formas de fi- nanciamento por parte da Administración.= Este concello debe ser
consciente de que un investi- mento privado de 3.300 millóns de pesetas xera riqueza e
problemas no futuro, porque o desen- volvemento do seu entorno se multiplica rapidamente e,
por isto, deben acometerse as suficientes infraestructuras, a fin de evitar lamentacións e
desastres.= Este investimento privado debe ser acompañado de investimento público:= a)
Investimento por parte do concello: 5% do total = 165 millóns de pesetas.= Investimento por
parte da CPTOPV: 10% do total = 330 millóns de pese- tas.= Investimento por parte da
Deputación = 10% do total = 330 millóns de pesetas.= Total investimento = 825 millóns de
pesetas.= Con isto quedaría solucionado o futuro da zona do SAU e da zona oeste. En caso de
non poderse acometer este investimento na súa totalidade, debería quedar previsto para poder
executalo en fases:= 1ª fase: 275 millóns de pesetas.= 2ª fase: 275 millóns de pesetas.= 3ª fase: 275
millóns de pesetas.= Total: 825 millóns de pesetas.".-------------A Sra. Blanco Fernández di finalmente que o concello tería que xestionar ante a Xunta e a
Deputación a concesión de cartos ou a sinatura de convenio para as aportacións deses Entes, e
manifesta que habería que facer un estudio deste tipo para cada obra.---------------------------------O Sr. Parajó Liñares opina que con esta proposta non só non se paraliza o investimento
en Teo, senón que se aumenta e se
potencia.-------------------------------------------------------------------O Sr. Fandiño Pazos pide a palabra para unha cuestión de orde, e pregunta cantos propietarios teñen terreos no SAU-4 e cantos hai pendentes de incorporación, e o Sr. Secretario respóndelle que cre que hai dous propietarios (Mahía Santiago e outro descoñecido) e que hai
outros dous pendentes de incorporación. O Sr. Fandiño pregunta que se na documentación que
se somete hoxe á aprobación do pleno figura xa a división deste terreo nas diferentes parcelas a
construír, e o Sr. Secretario respóndelle que si; pregunta como vai quedar redactado finalmente o
parágrafo referente ó 10% de aproveitamento urbanístico, e o Sr. Secretario lello: "... no momento
procedimental oportuno o concello poderá, se o pleno así o acorda, transmitirlle o seu 10% de
aproveitamento lucrativo ós propietarios do solo polo seu valor urbanístico". O Sr. Secretario
pregunta se tódolos presentes están de acordo en que sexa esta a redacción que ten que constar
no punto 1.5 da memoria do texto refundido do plan parcial do SAU-4, e a Sra. Bugallo
Rodríguez manifesta que o que en realidade querería o seu grupo é que ese punto desaparecese,
porque así non habería lugar a percibi-los cartos en vez das leiras; o Sr. Secretario respóndelle
que a lei di que se pode percibi-lo valor en metálico ou as fincas, a discreción o órgano
competente, e a Sra. Bugallo dille que, ó seu xuízo, este punto é politicamente incorrecto. O Sr.
Parajó Liñares manifesta que non é partidario de que se reciban os cartos en lugar das fincas,
pero que de momento lle vale así; di tamén que é moi importante que se leven a cabo as
actuacións que propuxo a Sra. Blanco Fernández, e pregunta se constará no acordo a obriga de
facelo. O Sr. Castroagudín respóndelle que a intervención da Sra. Blanco constará íntegra na acta,
pero que non se adoptará ningún acordo a este respecto, e que de feito xa se están levando a cabo
xestións para facer algunha das cousas que pide a Sra. Blanco, como por exemplo a eliminación
das curvas da estrada da Deputación á beira da igrexa de Cacheiras. O Sr. Parajó Liñares
manifesta que non quere que volva a pasar algo como o que pasou nos Tilos, que o concello tivo
que investir unha boa morea de cartos nesa urbanización para facer cousas que os promotores,
incumprindo as súas obrigas, deixaron sen facer.-------------------------------------------O Sr. Neira Picallo pregunta que superficie contempla o plan parcial do SAU-4 como
reserva de terreos para parques, xardíns e zonas deportivas e de recreo de titularidade municipal,
e o Sr. Presidente convoca de novo ó técnico municipal para que lle responda; unha vez presente

este na sala, manifesta que non sabe de memoria o número exacto de metros cadrados, pero que
consta nos planos incluídos no expediente; pregunta tamén o Sr. Neira cal é a superficie de terreo
afectada neste SAU e que superficie teñen as parcelas, e o Sr. Eijo respóndelle que eses datos
están todos no plano de edificabilidades que está no expediente, e que non tódalas parcelas teñen
a mesma superficie e que o plan parcial cumpre a edificabilidade total contemplada nas normas
urbanísticas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Parajó Liñares dille ós Sres. Neira e Fandiño que as preguntas que están facendo
non son unha cuestión de orde, e que puideron estudia-lo expediente cando estivo exposto ó público; o Sr. Hombre Eiras pregunta se tódolos concelleiros poden intervir para facer tódalas preguntas que estimen oportunas, porque non ve ben que os grupos da oposición poidan falar unicamente a través dos seus portavoces e os do grupo de goberno poidan preguntar calquera deles, e
o Sr. Fandiño respóndelle que o regulamento orgánico outórgalle-lo dereito a tódolos concelleiros
de enteirarse do que van votar, e que exercer ou non este dereito é cuestión de cada un.------------O Sr. Parajó Liñares pregunta se, caso de haber algúns propietarios de terreos que se
queiran incorporar máis tarde ó SAU poden facelo, e o Sr. Eijo respóndelle que non, que os terreos incluídos no SAU están delimitados nas normas urbanísticas; e, para completa-la información solicitada pola Sra. Bugallo Rodríguez, dille que as beirarrúas que teñen que ter dous metros
son as correspondentes ós viais principais; que as dos viais interiores medían 1,5 metros, a Consellería pedíu que se ampliasen ata 1,8 metros e así se fixo, figurando esta modificación no expediente; e que o vial que carece de prazas de aparcamento é o que rodea á urbanización polo leste,
xa que se estimou que alí non eran necesarias, polo que se fixo unha reordenación e se
cambiaron de sitio, polo que non variou o número total de prazas de aparcamento, senón o sitio
no que están situadas, dando cumprimento así ás alegacións que se presentaron contra o
proxecto de urbanización que aínda está en
trámite.---------------------------------------------------------------------O Sr. Parajó Liñares pide que se tomen en consideración, aínda que non se adopte ningún
acordo ó respecto, as propostas da Sra. Blanco Fernández, e que non queden en papel mollado; o
Sr. Castroagudín respóndelle que quedarán recollidas na acta e que serán estudiadas con
posterioridade.------------------------------------------------------------------------------------------------------------O pleno do concello, por oito votos a favor (os dos Sres. Castroagudín Valladares, Cajaraville Campos, Ouro Calvelo, Mata Iglesias, Aller Suárez, Parajó Liñares e Hombre Eiras e o da
Sra. Blanco Fernández), tres en contra (do Sr. Noriega Sánchez e das Sras. Bugallo Rodríguez e
Amieiro Rodríguez) e catro abstencións (dos Sres. Neira Picallo, Fandiño Pazos, Fernández Fernández e Tallón Mesías), sendo o número legal o de dezasete e de asistentes o de quince, acorda:
1º.- Aprobar definitivamente os estatutos, bases de actuación e plan parcial do SAU-4 de
Cacheiras, sempre e cando se modifique a memoria do texto refundido do citado plan parcial no
punto 1.5, que en lugar de "... no momento procedimental oportuno o concello transmitirálle o
seu 10% de aproveitamento lucrativo ós propietarios do solo polo seu valor urbanístico" deberá
dicir: "... no momento procedimental oportuno o concello poderá, se o pleno así o acorda, transmitirlle o seu 10% de aproveitamento lucrativo ós propietarios do solo polo seu valor urbanístico".--------------------------------------------------------------------------------------------------------------2º.- Facultar ó Sr. Alcalde-Presidente do concello para continua-los demais trámites do
expediente.-------------------------------------------------------------------------------------------------------Volven a entrar na sala os Sres. Filloy Villar e Blanco Martínez, e este retoma a presidencia da sesión.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4.- ESTUDIOS DE DETALLE :-------------------------------------------------------------------a) O Sr. Alcalde dá conta do estudio de detalle e proxecto de compensación tramitados a
instancia de D. ARMANDO RIVAS CALVO, redactado polo arquitecto D. Guillermo Muñoz
Chesa, comprensivo da finca nº 462-B de Fixó-Calo, de catro mil setecentos 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 anuncios insertos en "La Voz de Galicia" de 15-02-2000 e no D.O.G. nº 24, de 04-02-2000, sen que se
presentase ningunha reclamación na súa contra.-----------------------------------------------------------A Sra. Bugallo Rodríguez manifesta que estaría ben que por unha vez non se pensase en
aprobar estudios de detalle para zonas claramente rurais como é esta; pensa que é preocupante
levar a cabo este tipo de construccións en zonas ás que non se adecúan e cre que as medidas a
tomar deberían de ser outras. Di tamén que no expediente non aparece reflexado o número de
vivendas que inclúe este estudio de detalle, o Sr. Secretario respóndelle que non ten por que
constar neste expediente, xa que o estudio de detalle se refire unicamente á finca, e que ese dato
aparecerá no proxecto da obra. A Sra. Bugallo Rodríguez opina que o mínimo que se ten que
facer cando se aproba un estudio de detalle é que se pensa facer na finca, que se se vai dar unha
situación excepcional na zona é absurdo non saber que vai ser dela e aproba-lo expediente a
cegas; manifesta que é a primeira vez que ve un estudio de detalle sen plano de alzadas. O Sr.
Secretario dille que, vendo os planos do expediente, atopou que nun se reseña que se construirán sete vivendas na zona 5A e oito na 5B.-----------------------------------------------------------------O Sr. Parajó Liñares manifesta que coñece a zona, que en principio se pensaba facer doce
chalets, e que non ve problemas, xa que os informes do expediente están correctos.----------------A Sra. Bugallo Rodríguez manifesta que as condicións de vivenda cambian moito de
facer doce chalets a facer quince adosados, e que cousas como estas se permiten gracias ós estudios de detalle; quere facer unha chamada de atención para que non volva a pasar isto.------------O pleno do concello, por trece votos a favor (dos Sres. Blanco Martínez, Castroagudín
Valladares, Cajaraville Campos, Ouro Calvelo, Mata Iglesias, Aller Suárez, Neira Picallo, Fandiño Pazos, Fernández Fernández, Filloy Villar, Parajó Liñares e Hombre Eiras e da Sra. Blanco
Fernández), tres en contra (dos Sres. Noriega Sánchez e das Sras. Bugallo Rodríguez e Amieiro
Rodríguez) e unha abstención (do Sr. e Tallón Mesías), sendo o número legal e de asistentes o de
dezasete, acorda:------------------------------------------------------------------------------------------------1º.- Aproba-lo estudio de detalle da parcela citada, promovido por D. Armando Rivas
Calvo, 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.---------------------------------------------------------------------Neste momento sae da sala o concelleiro D. Miguel Ángel Hombre Eiras.-------------------b) A continuación dáse conta do estudio de detalle e proxecto de compensación tramitados a instancia de "Vector Plus, S.L.", redactado polas arquitectas Dª María José Bouzas Louzao
e Dª Cristina Fernández Gutiérrez, comprensivo das fincas 15, 16, 31-1, 31-2 e 37 de Montouto-Cacheiras, de dous mil catrocentos cincuenta e cinco con sesenta metros cadrados, de superficie
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 anuncios insertos en "La Voz de Galicia" de 15-02-2000 e no D.O.G. nº 28, de 10-02-2000, sen que se
presentase ningunha reclamación na súa contra.-----------------------------------------------------------O Sr. Secretario manifesta que a obra correspondente a este estudio de detalle foi obxecto
de dúas ordes de paralización, e o Sr. Alcalde di que este expediente estivo parado porque foi
necesario manter negociacións co servicio de concentración parcelaria a fin de conseguir que

deixasen unha pista para acceso ó monte que está detrás destas fincas, e Estructuras Agrarias
tardou en manda-lo acordo pertinente.-----------------------------------------------------------------------A Sra. Bugallo Rodríguez manifesta que "Vector Plus, S.L." naceu en maio de 1999, e inmediatamente foi obxecto dunha denuncia por parte da Consellería de Agricultura por realizar
obras non autorizadas en Cacheiras, denuncia que Estructuras Agrarias lle comunicou ó concello
nese momento (o Sr. Secretario dille que a primeira orde de paralización que lle remitiu o Sr.
Alcalde data de marzo do 2000, orde á que a empresa non fixo caso). Di tamén que hai que ter en
conta que se lle permite construír sen te-la titularidade dalgunha das fincas sobre as que está
obrando (concretamente as 15, 16 e 31-1), sendo a propia Consellería quen tivo que comunicarllo
ó concello ante a pasividade deste fronte ó escrito de Estructuras Agrarias; segue dicindo que
"Vector Plus, S.L." chega ó extremo de considerar que, ó descoñecerse o propietario das parcelas
15 e 16, o mellor que pode facer é aplica-la "prima facie" e quedarse con elas. Opina que é
inconcebible que se poida pensar en aprobar un estudio de detalle que comprende fincas que non
son do promotor, como é inconcebible tamén que desde maio do 99 non se paralice a obra ata
marzo do 2000, e que esa empresa, sen ter licencia nin sequera para movemento de terras, teña
dúas alturas cons- truídas. O Sr. Alcalde respóndelle que lle mandou dúas ordes de paralización,
e a Sra. Bugallo di que o Sr. Alcalde ten a obriga de aplicar medidas cautelares se non obedecen,
e se estas non surten efecto ten que denunciar ó promotor ante a Consellería e mesmo ante o
Xulgado.----------------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Parajó Liñares manifesta que sabía que había problemas coa obra de "Vector Plus",
pero non está seguro de que non se coñezan os propietarios desas fincas, porque el coñece a
unha persoa que as foi mercar e pagounas a 18.500 pts/m2; a Sra. Bugallo respóndelle que a
propia empresa recoñece que ignora quen posúe a titularidade desas fincas, e o Sr. Alcalde
manifesta que as licencias de obras de outorgan sen prexuízo de terceiro, e que ademais non cre
que nin- gunha empresa edifique co risco de que no futuro lle veñan quita-los terreos. A Sra.
Bugallo rei- tera que a empresa, na súa carta de abril deste ano, recoñece explicitamente que non
é titular das tres fincas nomeadas, e advirte tamén do perigo que se corre permitindo que se
comecen as obras antes de contar coa licencia, que pode ser que dentro de nada as empresas
pasen xa de solicitala.O pleno do concello, por oito votos a favor (dos Sres. Blanco Martínez, Castroagudín
Valladares, Cajaraville Campos, Ouro Calvelo, Mata Iglesias, Aller Suárez e Parajó Liñares e da
Sra. Blanco Fernández), catro en contra (dos Sres. Noriega Sánchez e Filloy Villar e das Sras.
Bugallo Rodríguez e Amieiro Rodríguez) e catro abstencións (dos Sres. Neira Picallo, Fandiño
Pazos, Fernández Fernández e Tallón Mesías), 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 "Vector Plus, 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.---------------------------------------------------------------------Volve a entrar na sala D. Miguel Ángel Hombre Eiras.------------------------------------------c) A continuación dáse conta do estudio de detalle e proxecto de compensación tramitados a instancia de "Uneda, S.L. e Mañá, S.L.", redactado polo arquitecto D. José Luis Pereiro
Alonso, comprensivo da finca nº 425 de Cacheiras, de seis mil novecentos con corenta 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 anuncios insertos en "La Voz de Galicia" de 07-04-2000 e no D.O.G. nº 68, de 06-04-2000, sen que se
presentase ningunha reclamación na súa contra.-----------------------------------------------------------A Sra. Bugallo Rodríguez manifesta que, estudiando este expediente, viu que se pretende
construír un baixo cuberta de 2,5 metros de altura en 800 m2 de superficie; que esa altura é excesiva para un baixo cuberta; que se segue nas mesmas, e que xa está ben de intentar aumentar ilegalmente o número de plantas das edificacións.-----------------------------------------------------------O Sr. Parajó Liñares pregunta se o expediente está todo ben e se os informes son correctos, e o Sr. Secretario respóndelle que si.-------------------------------------------------------------------O pleno do concello, por doce votos a favor (dos Sres. Blanco Martínez, Castroagudín
Valladares, Cajaraville Campos, Ouro Calvelo, Mata Iglesias, Aller Suárez, Neira Picallo, Fandiño
Pazos, Filloy Villar, Fernández Fernández, Parajó Liñares e Hombre Eiras), tres en contra (do Sr.
Noriega Sánchez e das Sras. Bugallo Rodríguez e Amieiro Rodríguez) e dúas abstencións (do Sr.
Tallón Mesías e da Sra. Blanco Fernández), sendo o número legal e o de asistentes o de dezasete,
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.---------------------------------------------------------------------5.- EXPEDIENTES DE ACTIVIDADES MOLESTAS

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

Neste momento sae da sala o concelleiro D. Manuel Roberto Cajaraville Campos.---------a) Examinado o expediente promovido por "MADERAS CAJARAVILLE, S.L." en
virtude de instancia nº 487 de data 14-03-2000 solicitando licencia municipal para a instalación,
apertura e funcionamento de NAVE INDUSTRIAL PARA ASERRADO DE MADEIRA,
actividade comprendida no Regulamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas e
Perigosas, aprobado por Decreto 2414/1961, de 30 de novembro.--------------------------------------RESULTANDO: Que o proxecto técnico e demais documentación foron admitidos a
trámite por Decreto da Alcaldía de data 14-03-2000.-----------------------------------------------------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 asignado 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 actividades 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
"Maderas Cajaraville, S.L." para a instalación de unha nave industrial para aserrado de madeira

no lugar de Pontevea, parroquia de Reis deste concello, porque no expediente se cumpriron
tódalas prescricións legais.------------------------------------------------------------------------------------2º.- Dar traslado do expediente completo á Comisión Provincial de Medio Ambiente, para
os efectos previstos no 33 do referido Regulamento.------------------------------------------------Volve a entrar na sala D. Roberto Cajaraville Campos.------------------------------------------b) Examinado o expediente promovido por "CAMILO CARBALLAL, S.L." en virtude
de instancia nº 1977 de data 27-09-1999 solicitando licencia municipal para a instalación, apertura
e funcionamento de UNHA PLANTA AUXILIAR DE FORMIGÓN, 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 29-09-1999.-----------------------------------------------------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 asignado 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 actividades análogas xeradoras de efectos aditivos.--------------------------------------------------------------Vistos o Decreto 2414/61, de 30 de novembro, e demais disposicións concordantes de
aplicación.-------------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Noriega Sánchez manifesta que non ten nada que obxectar en canto a este expediente, xa que cumpre a legalidade, pero pediría que se cumprise a legalidade tamén con respecto á conservación da estrada que atravesa a canteira de Carballal e que se estudiasen os cambios
na potabilidade da auga que, segundo parece, provoca a actividade da canteira; o Sr. Alcalde respóndelle que negociou con Estructuras Agrarias e coa Deputación a construcción dun desvío
des- ta estrada, moito máis amplo cá actual, con saída á rotonda que se vai facer na estrada
N-550, así como tamén negociou con este último organismo a construcción dunha derivación en
Igrexa- -Cacheiras para eludi-las curvas existentes alí. O Sr. Noriega di que lle parece moi ben,
pero que se deberían tomar medidas mentres non está construído o desvío, xa que o tráfico ten
que seguir pasando por alí e calquera día pode haber unha desgracia. O Sr. Parajó Liñares
manifesta que o seu grupo está de acordo en votar a favor neste tema, e pide que se axilice o
tema da construcción da nova estrada non soamente polo perigo das canteiras, senón porque a
saída da actual á estrada N-550 é moi
perigosa.------------------------------------------------------------------------------------------A Corporación municipal, por unanimidade dos dezasete membros asistentes, sendo o
número legal o de dezasete, acorda:--------------------------------------------------------------------------1º.- Informar FAVORABLEMENTE a concesión de licencia municipal instada por
"Camilo Carballal, S.L." para a instalación dunha planta auxiliar de formigón na canteira existente

no lugar de Casalonga, parroquia de Calo deste concello, porque no expediente se cumpriron
tódalas prescricións legais.-----------------------------------------------------------------------2º.- Dar traslado do expediente completo á Comisión Provincial de Medio Ambiente, para
os efectos previstos no 33 do referido Regulamento.------------------------------------------------c) Examinado o expediente promovido por "DIESEL INYECCIÓN MILLADOIRO,
S.L." en virtude de instancia nº 2443 de data 02-12-1999 solicitando licencia municipal para a
instalación, apertura e funcionamento de UN 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 02-12-2000.-----------------------------------------------------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 asignado 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 actividades 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 dezasete membros asistentes, sendo o
número legal o de dezasete, acorda:--------------------------------------------------------------------------1º.- Informar FAVORABLEMENTE a concesión de licencia municipal instada por
"Diesel Inyección Milladoiro, S.L." para a instalación dun taller mecánico no lugar de Galanas,
parroquia de 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 sae da sala o concelleiro D. Mario Fandiño Pazos.---------------------------d) Examinado o expediente promovido por D. SABINO CORTIZO SÓÑORA en virtude
de instancia nº 2126 de data 19-10-1999 solicitando licencia municipal para a instalación, apertura
e funcionamento de UNHA IMPRENTA GRÁFICA, 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 19-10-1999.-----------------------------------------------------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 asignado 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 actividades 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.
Sabino Cortizo Sóñora para a instalación dunha imprenta gráfica no lugar de Ameneiro,
parroquia de Calo deste concello, porque no expediente se cumpriron tódalas prescricións legais.2º.- Dar traslado do expediente completo á Comisión Provincial de Medio Ambiente, para
os efectos previstos no 33 do referido Regulamento.------------------------------------------------e) Examinado o expediente promovido por D. CARLOS TORRES MOHALES (en
representación de "ALIMENTACIÓN ESCAR, S.L."), en virtude de instancia nº 269 de data
10-02-2000, solicitando licencia municipal para a instalación, apertura e funcionamento de UN
COMERCIO DE ALIMENTACIÓN-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 10-02-2000.-----------------------------------------------------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 asignado 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 actividades análogas xeradoras de efectos aditivos.--------------------------------------------------------------Vistos o Decreto 2414/61, de 30 de novembro, e demais disposicións concordantes de
aplicación.-------------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Noriega Sánchez manifesta que o seu grupo vai votar a favor neste asunto a pesares
de que o supermercado xa leva tempo aberto e traballando.---------------------------------------------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.
Carlos Torres Mohales, en representación de "Alimentación Escar, S.L.", para a instalación dun

comercio de alimentación-supermercado no lugar da Ramallosa, parroquia de Lucí deste
concello, porque no expediente se cumpriron tódalas prescricións legais.-----------------------------2º.- Dar traslado do expediente completo á Comisión Provincial de Medio Ambiente, para
os efectos previstos no 33 do referido Regulamento.------------------------------------------------f) Examinado o expediente promovido por D. RAMIRO TABOADA GÓMEZ en virtude
de instancia nº 2307 de data 12-11-1999 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 12-11-1999.-----------------------------------------------------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 asignado 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 actividades 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.
Ramiro Taboada Gómez para a instalación dun depósito aéreo de 2.450 litros de propano no
lugar de Balcaide, parroquia de Calo deste concello, porque no expediente se cumpriron tódalas
prescricións legais.---------------------------------------------------------------------------------------------2º.- Dar traslado do expediente completo á Comisión Provincial de Medio Ambiente, para
os efectos previstos no 33 do referido Regulamento.------------------------------------------------g) Examinado o expediente promovido por "REPSOL BUTANO, S.A." en virtude de
instancia nº 154 de data 28-01-2000 solicitando licencia municipal para a instalación, apertura e
funcionamento de DOS DEPÓSITOS AÉREOS DE PROPANO cunha capacidade de 8.334
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 28-01-2000.-----------------------------------------------------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 asignado 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 actividades 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 dous depósitos aéreos de propano cunha capacidade
de 8.334 litros no lugar de Ramallosa (edificio "Boa Vila"), parroquia de Lucí deste concello,
porque no expediente se cumpriron tódalas prescricións legais.-----------------------------------------2º.- Dar traslado do expediente completo á Comisión Provincial de Medio Ambiente, para
os efectos previstos no 33 do referido Regulamento.------------------------------------------------h) Examinado o expediente promovido por "REPSOL BUTANO, S.A." en virtude de
instancia nº 155 de data 28-01-2000 solicitando licencia municipal para a instalación, apertura e
funcionamento de UN DEPÓSITO AÉREO DE 4.880 LITROS DE PROPANO, actividade
comprendida no Regulamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas e Perigosas,
aprobado por Decreto 2414/1961, de 30 de novembro.---------------------------------------------------RESULTANDO: Que o proxecto técnico e demais documentación foron admitidos a
trámite por Decreto da Alcaldía de data 28-01-2000.-----------------------------------------------------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 asignado 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 actividades 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 dun depósito aéreo de 4.880 litros de propano no lugar
de Cacheiras (edificio da Gaiteira), 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.------------------------------------------------i) Examinado o expediente promovido por "REPSOL BUTANO, S.A." en virtude de
instancia nº 156 de data 28-01-2000 solicitando licencia municipal para a instalación, apertura e
funcionamento de DOUS DEPÓSITOS SOTERRADOS DE PROPANO, cunha capacidade de
10.000 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 28-01-2000.-----------------------------------------------------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 asignado 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 actividades 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 dous depósitos soterrados de propano cunha
capacidade de 10.000 litros 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.------------------------------------------------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as dez horas e cincuenta
minutos, estendéndose a presente acta, que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario acctal. que
certifico.
O ALCALDE,

O SECRETARIO ACCTAL.,

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DO CONCELLO QUE TIVO
LUGAR O DÍA 26 DE MAIO DO 2000.--------------------------------------------------------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 R. Cajaraville Campos
D. Manuel A. Filloy Villar
D. Ramón Fernández Fernández
D. Urbano Ouro Calvelo
D. Manuel Mata Iglesias
D. Juan B. Aller Suárez
D. F. Manuel Parajó Liñares
D. Manuel Tallón Mesías
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.

Na casa do concello de Teo, a vinteseis de maio do dous mil.------------------------------Sendo as dez horas, e baixo a presidencia do Sr. Alcalde, D. Armando U. Blanco Martínez, reuniuse en primeira convocatoria o pleno do
concello, con asistencia dos dezasete membros que
a compoñen e que se citan na marxe, a fin de levar
a cabo a sesión ordinaria convocada para este día.-Asiste o Secretario acctal. da Corporación, D. Jesús Naveira Vázquez.-------------------Pola presidencia declárase sesión pública, e antes de entrar na orde do día o Sr. Alcalde
dá conta das paralizacións de obra decretadas
desde o último pleno ordinario, que foron as
seguintes:--- O 11-01, da construcción dun valado en Ameneiro-Calo, de D. Enrique Carretero Refojo, por carecer de licencia e non gardar retranqueos. Presentou alegacións con data 14-01.--------- O 13-01, da construcción dun
cuarto de baño na vivenda de D. Baldomero Padín
Cousido en Monte-Cacheiras, por non gardar retranqueos.-------------------------------------------------- O 19-01, da reposición de tellas,
baixada de augas e adecentamento da vivenda de D. Alfonso Castiñeiras Iglesias en Vilar de
Calo, por carecer de licencia.------------------------------ O 02-02, da modificación interior da nave de D. Xesús Suárez Picón, en Vilar de Calo.-- O 03-02, da construcción dun galpón en Balcaide, de D. Cesáreo Pereira Coto, por carecer de licencia e non gardar retranqueos.--------------------------------------------------------------------- O 04-02, da construcción dunha estructura con planta baixa e andar, de D. José Barril
Rodríguez, en Folgueiras-Calo, por non gardar retranqueos nin axustarse á licencia que lle foi
concedida en data 16-01-90.----------------------------------------------------------------------------------- O 15-02, da construcción de canalización en Requián-Cacheiras, de D. Laureano Rego
Nieves, por non gardar retranqueos e carecer de licencia.------------------------------------------------- O 24-03, da construcción dun edificio en Montouto-Cacheiras, de "Vector Plus, S.L.",
por carecer de licencia municipal.----------------------------------------------------------------------------- O 13-04, de obras de construcción no SAU-4 de Cacheiras, por "Mahía Santiago, S.L.",
por carecer de licencia municipal.----------------------------------------------------------------------------De seguido pásase a coñecemento e resolución dos asuntos incluídos na seguinte ---------ORDE DO DÍA:

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 na composición das Comisións informativas está erroneamente recollida a da Comisión de Educación e cultura, os titulares da cal son, por esta orde:
Urbano Ouro Calvelo, Manuel R. Cajaraville Campos, Juan Bautista Aller Suárez, Antonio Castroagudín Valladares, Miguel A. Hombre Eiras, Mª Angélica Blanco Fernández e Martiño Noriega Sánchez, polo que cómpre rectificalo no borrador da acta.-------------------------------------------A Sra. Bugallo Rodríguez manifesta que no último parágrafo da 4ª folla, no punto
"Estudios de detalle", onde di "... denuncia que Estructuras Agrarias lle comunicou ó concello
nese momento, a pesar do cal a primeira orde de paralización que lle remitiu o Sr. Alcalde data de
marzo do 2000, orde á que a empresa non fixo caso..." debe dicir "... denuncia que Estructuras
Agrarias lle comunicou ó concello nese momento (o Sr. Secretario dille que a primeira orde de
paralización que lle remitiu o Sr. Alcalde data de marzo do 2000, orde á que a empresa non fixo
caso).".------------------------------------------------------------------------------------------------------------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.- MOCIÓN PSOE SOBRE NÚCLEOS RURAIS DE POBOACIÓN.- A
continuación dáse lectura á moción presentada polo portavoz do grupo municipal do PSdeGPSOE en data 19-05-2000 que, copiada literalmente, di o que segue:----------------------------------"EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.= Na normativa urbanística que rexe neste municipio non
se contempla o importante número dos núcleos de poboación ou aldeas, como núcleo rural de
poboación derivadas na súa maioría da falta de previsión, existencia de desaxustes, contradiccións e erros puntuais que perturban o desenvolvemento urbanístico normal do municipio, entre
elas sobresae a escasa delimitación como núcleo rural de poboación dunha porcentaxe pequena
de ditos núcleos, o que pode levar á desaparición de numerosos asentamentos tradicionais de
poboación, e que desde logo impiden o seu desenvolvemento ó imposibilitar procesos de
rehabilitación e mellora de vivenda, modernización das explotacións e sobre todo a implantación de novas actividades que permitan a explotación racional e sostible dos recursos
naturais (turismo rural) entre outras.= 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:=
Procédase de maneira urxente á declaración como núcleo rural de poboación daquelas entidades
de poboación que non o están.".------------------------------------------------------------------------------O Sr. Parajó Liñares manifesta que neste concello vense afectados só dous lugares
(Faramello e Casanova), pero noutros municipios hai moitas máis aldeas afectadas; que cómpre
calificar núcleo rural de poboación ás aldeas citadas, porque isto afectará positivamente ó seu
desenvolvemento.-----------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Noriega Sánchez manifesta que é evidente que o Faramello é un núcleo rural, pero
non así Casanova, xa que se aducen razóns históricas pero na realidade nese lugar hai na
actualidade unha soa vivenda. Pregunta tamén cal será a delimitación destes núcleos, e o Sr.
Alcalde dille que non pode responderlle, porque non estaba contemplado traer eses datos ó
pleno; o Sr. Noriega responde que, daquela, estáselles pedindo que voten un tema que non
coñecen, a menos que o expediente volva ó pleno para que este aprobe a delimitación dos
núcleos; o Sr. Secretario di que será o pleno o que teña que aproba-la delimitación dos núcleos
no novo plan xeral e o Sr. Noriega manifesta que, de ser así, dáse por
satisfeito.-------------------------------------O Sr. Alcalde manifesta que o seu grupo apoiará esta moción, porque pensa que favorecerá ós veciños, e sobre todo ós dos lugares nomeados.--------------------------------------------------Sometida a votación, a moción obtén os trece votos a favor dos Sres. Tallón, Hobre,
Parajó, Castroagudín, Cajaraville, Ouro, Mata, Aller, Blanco Martínez, Neira, Fandiño e Fernán-

dez e da Sra. Blanco Fernández e as catro abstencións dos Sres. Noriega Sánchez e Filloy Villar e
das Sras. Bugallo e Amieiro, polo que resulta aprobada.-------------------------------------------------3.- MOCIÓN BNG SOBRE DEVOLUCIÓN DE COMPETENCIAS DO PLENO.- A
continuación, o portavoz do grupo municipal do BNG dá lectura á moción que ten presentada,
nº 883 de data 18-05-2000, que copiada literalmente
di:-----------------------------------------------------"Dada a paralización que vén sufrindo o concello de Teo nos últimos meses, situación
que está repercutindo directamente nos veciños.= Sendo conscientes de que esta medida lle
devolve contido e funcionalidade á labor dos concelleiros desta corporación.= Considerando as
razóns de falta de información que espuxeron algúns concelleiros no anterior pleno ordinario
para non apoiar esta proposta, propoñemos a adopción polo pleno municipal da seguinte
medida:= Recuperación inmediata, como competencias do pleno, daquelas que foron delegadas
na Comisión de Goberno na sesión plenaria que tivo lugar o día 12 de agosto de 1999.".----------O Sr. Noriega defende a moción dicindo que xa fora presentada no anterior pleno
ordinario e que certos sectores da corporación argumentaron, para non apoiala, que non estaba
informada pola comisión correspondente; quere darlles outra oportunidade de votala, agora que
xa foi informda pola comisión. Di tamén que cómpre que o pleno recupere as súas competencias,
dado que o equipo de goberno non ten unha maioría clara e a delegación de atribucións baleira
de contido ó
pleno.-------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Parajó manifesta que lle vai dar liberdade de voto ó seu grupo, neste asunto e nos
seguintes, e pregunta cales son concretamente as competencias que o pleno ten delegadas na
comisión de goberno; o Sr. Secretario respóndelle que son as seguintes: 1.- O exercicio de accións xudiciais e administrativas en defensa da Corporación en materias de competencia 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 reguladora 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 anualidades 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 mes- mas porcentaxes e contías indicadas para a adquisición de bens.=
7.- As demais que expresamen- te lle confiran as
leis.-------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Parajó Liñares opina que debe se-lo pleno quen resolva tódolos asuntos importantes, polo que debe decidir sobre tódolos temas que se poidan levar a el.----------------------------

O Sr. Alcalde pregúntalle ó Sr. Secretario cales son as competencias do presidente da
corporación municipal, e este respóndelle que, segundo os apartados f, k, ñ, o e p do art. 21 da
Lei 11/99, reguladora das bases de réxime local, son: 1.- O exercicio das accións xudiciais e
administrativas e a defensa do concello nas materias da súa competencia, mesmo cando as tivese delegadas nosutro órgano e, en caso de urxencia, en materias de competencia plenaria, neste
suposto dándolle conta ó pleno na primeira sesión que celebre, para a súa retificación.= 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.= 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 pts.,
así como os contratos e concesións plurianuais cando a súa duración sexa superior a catro anos e
os plurianuais de menos duración cando o importe acumulado de tódalas súas anualidades
supere a porcentaxe indicada, referidos ós recursos ordinarios do orzamento.= 5) A aprobación
de 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 dos orzamentos e, en todo caso, cando sexa
superior a 500.000.000 pts.------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Alcalde manifesta que o seu grupo non apoiará a moción, xa que el, por lei, ten
competencias suficientes e, ademais, xa trouxo ó pleno alomenos dous asuntos (o contrato do
lixo e a declaración de lesividade da cesión da finca do Padroado do Cemiterio de Luou) sobre os
que podía decidir a Comisión de Goberno, e o Sr. Noriega dille que a declaración de lesividade
tróuxoa ó pleno porque lle conviña que fose este quen decidise, xa que era "un marrón" para o
Alcalde, e o contrato do lixo superaba a contía para a que está facultado o Sr. Alcalde; o Sr. Secretario respóndelle que a contía do contrato do lixo, incluída a xardinería, é inferior ó límite
imposto pola lei.; e en canto ás atribucións do Alcalde, se ben é certo que pode te-las competencias anteditas é certo tamén que o artigo 12.4 do Regulamento orgánico municipal di expresamente: "O pleno pode delega-lo exercicio das súas atribucións no Alcalde e na Comisión de
goberno, salvo as enunciadas no nº 2, letras a, b, c, d, e, f, g, h, i, n e r, e no número 3 deste
artigo", polo que as atribucións citadas son, en primeira instancia, competencias do pleno; a Sra.
Bugallo Rodríguez manifesta que o regulamento orgánico municipal é o que rexe a esta corporación, e o Sr. Noriega suxírelle ó Sr. Alcalde que lea detidamente o regulamento e que pense que,
cantas máis cousas se debatan no pleno, mellor.-----------------------------------------------------------Sometida a votación, a moción obtén os dez votos a favor dos Sres. Noriega, Tallón,
Parajó, Fandiño, Neira, Filloy e Fernández e das Sras. Bugallo, Amieiro e Blanco Fernández, a
abstención do Sr. Hombre Eiras e os seis votos en contra dos Sres. Blanco Martínez,
Castroagudín, Cajaraville, Ouro, Mata e Aller, polo que resulta aprobada.----------------------------4.- MOCIÓN DO BNG SOBRE REGULAMENTACIÓN DA CONCESIÓN DE
AXUDAS.- O Sr. Noriega Sánchez dá lectura á moción presentada o 18-05-2000, nº 882, a cal di
o seguinte:-------------------------------------------------------------------------------------------------------"Moción para a regulamentación da concesión de axudas municipais a entidades recreativas, xuvenís, culturais e deportivas do concello de Teo.= En vista da cantidade importante de
subvencións que con cargo ós fondos municipais reparte este concello para actividades de
distinta índole como obras, arranxo de camiños, actividades culturais, deportivas, etc.= Considerando que tódolos veciños e agrupacións veciñais deben estar informados da posibilidade e das
condicións nas que se pode ter este tipo de axudas.= Sabendo que na maioría dos casos non
existen uns criterios obxectivos publicamente coñecidos na concesión das subvencións nin un
se- guimento da utilización dos cartos entregados.= Propoñemos a adopción polo pleno do
seguinte regulamento para a concesión de axudas a entidades recreativas, culturais, xuvenís e
deportivas do concello de Teo.= 1. Actividades que se poderán subvencionar.= Poderanse
conceder axudas económicas ás asociacións que programen actividades de:= Cursos ou cursiños
de formación.= Xornadas, simposios ou encontros sobre unha temática determinada.=

Recuperación e celebra- ción de festas tradicionais.= Publicacións periódicas.= Aire libre, medio
ambiente e natureza.= Investigación e recuperación da cultura popular.= Obras e melloras nos
locais e terreos onde os colectivos veciñais desenvolven o seu traballo.= Actividades
dinamizadoras da vida cultural e social do concello.= Actividades deportivas de todo tipo.=
Actividades de lecer e tempo libre.= Agás ñnos czasos de axudas de emerxencia social, o importe
da axuda concedida non poderá ex- ceder do 75% do custo da actividade á que se dedique.= 2.
Solicitantes.= Poderán solicitar e obter estas axudas as asociacións veciñais, culturais, xuvenís,
deportivas e recreativas do ámbito municipal de Teo que reúnan os seguintes requisitos:= Estar
legalizadas.= Ter xustificados os gastos para as que recibiron subvencións municipais, de se-lo
caso.= 3. Convocatoria. Normas xerais.= Existirán dous prazos de solicitudes, que serán durante
o mes de febreiro e o de setembro.= A convocatoria farase mediante bandos municipais e
comunicación a tódalas asocia- cións do termo municipal.= As solicitudes, en modelo oficial que
se facilitará, entregaranse no rexistro municipal.= Documentos que acompañarán á solicitude:=
Copia dos documentos de legalización (1ª vez).= Número de conta bancaria e N.I.F. da
asociación.= Programa de activida- des.= Orzamento de gastos, e ingresos, se os houbese, das
actividades.= 4. Xustificación de gas- tos.= As asociacións que reciban subvencións deberán
xustificar gastos, presentando facturas orixinais ou copias que se compulsarán no rexistro
municipal.= Acompañarase así mesmo unha breve memoria na que se faga unha avaliación das
actividades subvencionadas.= A xustificación dos gastos debe facerse antes do 3º de agosto para
as actividades desenvolvidas no primeiro semestre do ano, e antes do 31 de xaneiro do ano
seguinte para as actividades desenvolvidas no segundo semestre.= 5. Criterios para a avaliación
das solicitudes.= Para a avaliación das solicitudes crearase unha comisión, elixida polo pleno, con
representación proporcional á presen- cia dos distintos grupos.= A cantidade fixada no
presuposto será repartida nas dúas convocatorias entre tódalas asociacións solicitantes que
reúnan os requisitos.= Avaliarase:= Interese das activi- dades.= Número de beneficiarios, directos
e indirectos.= Actividades realizadas polo solicitante con anterioridade.= A concesión definitiva
será aprobada polo pleno da corporación municipal antes do 30 de abril para o primeiro prazo e
antes do 30 de outubro para o segundo.".--------------O Sr. Noriega manifesta que esta moción está motivada por unha vella reivindicación do
BNG, repetida ano tras ano, sobre o sistema que se utiliza neste concello para conceder subvencións; opina que a aprobación deste regulamento dará igualdade de oportunidades a tódalas asociacións e eliminará a práctica do clientelismo, ademais de permitir un seguimento dos cartos
entregados, xa que esixe xustificantes dos gastos realizados. Di que este é un tema preocupante,
e móstrase disposto a que se enriqueza o regulamento que presenta coas aportacións do resto dos
membros da corporación; que se lle dixo que era un tema que había que estudiar, posto que hai
outros regulamentos redactados, e pensa que é un bo momento para redactar un entre
todos.------O Sr. Alcalde manifesta que o seu grupo está de acordo en facer un regulamento consensuado entre todos para a concesión de subvencións, pero que non apoiará esta moción.------------O Sr. Parajó Liñares manifesta que no punto "Rogos e preguntas" da sesión plenaria do
31-3-2000 pedíu que se confeccionase unha normativa para a concesión de subvencións, e que o
Sr. Alcalde lle respondeu que confía nos veciños, en que gastan os cartos no que din que os gastan, e iso parécelle moi ben, pero un regulamento conseguiría que as asociacións que teñen máis
socios e realizan máis actividades recibisen máis cartos cás que fan menos cousas ou para menos
xente; non obstante, pensa que o regulamento presentado polo BNG é floxo e está falto dalgunhas cousas (como por exemplo, fala de asociacións, pero non de colexios, persoas físicas, fundacións, etc.; fala de actividades, pero non de investimentos; fala de emerxencia social, cando ese é
un tema aparte das subvencións...) Quere facer unha enmenda transaccional, e o Sr. Noriega dille

que iso non é unha enmenda transaccional, senón máis ben unha enmenda á totalidade ou tal vez
unha moción alternativa; o Sr. Parajó pide que o pleno vote se se admite que presente agora a súa
proposta, e a Sra. Bugallo pide conste en acta que esa proposta non pasou pola comisión
informa- tiva; pídelle ó Sr. Parajó que se aplique o que dixo á hora de vota-las mocións
presentadas polo BNG no último pleno ordinario. O Sr. Parajó respóndelle que na comisión
informativa dixo que posiblemente traería outro texto ó pleno, e o Sr. Noriega manifesta que non
dixo iso, senón que tiña outro regulamento redactado. A Sra. Bugallo repite que non comprende
que o Sr. Parajó queira meter esa proposta agora, cando se mostra fervente partidario de que
tódolos temas pasen polas comisións
informativas.--------------------------------------------------------------------------------O Sr. Noriega pide un receso de dez minutos para poder valorar este tema, e o Sr. Alcalde
concédello.-------------------------------------------------------------------------------------------------------Tralo receso, o Sr. Noriega manifesta que o que o Sr. Parajó quere presentar non é unha
enmenda nin un texto alternativo á moción do BNG, senón a proposta de creación dunha comisión de traballo para redacta-lo regulamento de subvencións, polo que non pode ser votado en
lugar da moción do BNG, senón, como nova moción, antes de "Rogos e Preguntas". O Sr. Alcalde dille que haberá que le-lo escrito do Sr. Parajó para que o pleno saiba de que se trata, polo que
cómpre votar se se le ou non, e o Sr. Noriega manifesta que non se opoñerá se se presenta por vía
de urxencia (mesmo quizais a apoie se non se aproba a súa), pero non canda a moción do BNG,
porque non é un texto alternativo senón unha actuación distinta; o Sr. Parajó manifesta que non
ten ningunha obxección que facer se se vota agora a moción do BNG e despois, se esta non
resulta aprobada, se inclúe a súa proposta por vía de urxencia.------------------------------------------Sometida a votación, a moción presentada polo BNG que se transcribe no presente acordo obtén os oito votos a favor dos Sres. Noriega, Tallón, Neira, Fandiño, Filloy e Fernández e das
Sras. Bugallo e Amieiro e os nove votos en contra dos Sres. Parajó, Hombre, Blanco Martí- nez,
Castroagudín, Cajaraville, Ouro, Mata e Aller e da Sra. Blanco Fernández, polo que resulta
desestimada.-----------------------------------------------------------------------------------------------------5.- CONTA XERAL 1998.- O Sr. Secretario dá conta do expediente que se tramita para
aprobación da conta xeral do presuposto correspondente ó exercicio económico de 1998, manifestando que constan no expediente dúas reclamacións de idéntico contido, presentadas ambas
por D. José Piedra Vázquez (unha en nome propio e outra como presidente do Padroado do Cemiterio de Luou) e que o 25-5-2000 se recibíu escrito deste mesmo señor ratificándose no contido das alegacións, escrito que tamén se incorpora ó expediente.----------------------------------------O Sr. Noriega manifesta que a conta xeral de 1998 tiña que estar aprobada antes do 30 de
xuño de 1999, e pide que se retire este punto da orde do día por estarse incumprindo o art. 193.3
da Lei reguladora das facendas locais, o cal di que ten que ser a Comisión especial de contas a
que informe sobre as alegacións que se presenten, e no expediente o que consta é un informe
dun bufete de avogados, o que lle parece totalmente irregular; solicita que este expediente volva á
co- misión citada, que esta emita informe sobre as alegacións e que se volva a traer ó pleno unha
vez cumprido este
trámite.-----------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Parajó Liñares no ve inconveniente en que se vote a aprobación da conta xeral se no
expediente están incluídas as reclamacións presentadas, e o Sr. Hombre manifesta que cre que o
Sr. Secretario, na sesión da Comisión especial de contas, leu o informe dos avogados e dixo que
se podía modificar se os membros da comisión así o querían, ó que ningún dos presentes respondeu nada. A Sra. Amieiro manifesta que ela estivo na sesión da comisión e que se está faltando á
verdade, e xa falou disto co Sr. Secretario, pois no acordo da Comisión non consta a súa intervención; que nesa sesión dixo que era a Comisión quen tiña que informar sobre as alegacións, e
ningún dos presentes, agás ela, espuxo nada; que o acordo da Comisión tiña que recolle-la súa
in- tervención. O Sr. Secretario manifesta que na sesión da Comisión especial de contas dixo que
había un informe que fixera el co asesor xurídico, deulle lectura e mesmo dixo que, se os presen-

tes así o querían, rompía ese informe e facíase outro. O Sr. Ouro manifesta que el estivo na sesión e ratifica na súa totalidade as palabras do Sr. Secretario.-------------------------------------------O Sr. Noriega manifesta que non quere entrar en debate, que pide só que se retire este
punto da orde do día por estarse incumprindo a legalidade, xa que, sexa como sexa, no expediente non consta informe da Comisión especial de contas sobre as alegacións presentadas.------------O Sr. Tallón manifesta que consultou este asunto cos técnicos do seu partido político e lle
dixeron que non vale o dictame de Secretaría, que ten que constar informe da Comisión especial
de contas sobre as alegacións, polo que pide tamén que se retire este asunto da orde do
día.-------O Sr. Alcalde manifesta que non o retira, e somete a conta xeral á aprobación do pleno,
co seguinte resultado:------------------------------------------------------------------------------------------Oito votos a favor (dos Sres. Hombre, Parajó, Blanco Martínez, Castroagudín, Cajaraville, Ouro, Mata e Aller).---------------------------------------------------------------------------------------Oito votos en contra (dos Sres. Noriega, Tallón, Neira, Fandiño e Filloy e das Sras. Bugallo, Amieiro e Blanco Fernández).---------------------------------------------------------------------------Unha abstención (a do Sr. Fernández).-------------------------------------------------------------Por existir empate, sométese novamente a votación este asunto, obténdose oito votos a
favor (dos Sres. Hombre, Parajó, Blanco Martínez, Castroagudín, Cajaraville, Ouro, Mata e Aller)
e nove en contra (dos Sres. Noriega, Tallón, Neira, Fandiño, Filloy e Fernández e das Sras.
Bugallo, Amieiro e Blanco Fernández).--------------------------------------------------------------O pleno do concello acorda non aproba-la conta xeral do presuposto correspondente ó
exercicio económico de 1998, debendo este expediente ser sometido de novo á aprobación do
pleno unha vez conste nel informe da Comisión especial de contas sobre as alegacións presentadas na súa contra.-----------------------------------------------------------------------------------------------O pleno do concello, por trece votos a favor e as abstencións dos Sres. Neira, Fandiño,
Filloy e Fernández, acorda declarar de urxencia e incluír na orde do día o punto seguinte; o Sr.
Fandiño solicita a palabra para explicación de voto, e manifesta que fai un rato, nesta mesma
sesión, se votou en contra unha moción do BNG que recollía un regulamento de subvencións
que pretende evitar dislates tales como que se concedan 500.000 pts. para un torneo dun deporte
tan universal e tan comunmente practicado como o billar, e só 50.000 pts. para unha festa na que
participa xente de todo o concello; se non se considerou conveniente aprobala é porque non debe
ser moi urxente este tema; non ve lóxico que se diga que é urxente facer unha comisión que vai
tardar un montón de tempo en redactar un regulamento cando se acaba de rexeitar un para este
mesmo fin, e de aí a súa abstención.-------------------------------------------------------------------------6.- TEXTO ALTERNATIVO Á MOCIÓN PRESENTADA POLO GRUPO MUNICIÀL DO BNG PARA REGULA-LOS DISTINTOS PROGRAMAS DE SUBVENCIÓNS
MUNICIPAIS QUE SE POIDAN ESTABLECER NO CONCELLO DE TEO .- O Sr. Parajó
Liñares dá lectura ó texto alternativo presentado en escrito nº 936, de 26-05-2000, que di o que
segue: "O grupo municipal socialista propón o seguinte texto para a súa aprobación polo pleno:=
Constituír unha comisión de traballo integrada polos portavoces de tódolos grupos municipais,
membros da Comisión de educación e cultura e o Secretario do concello, para que, no prazo de
dous meses, elaboren unha proposta de bases a presentar ó pleno para regula-la convocatoria de
programas de subvencións municipais que inclúa, polo menos, os seguintes apartados:= a) Finalidade e obxecto das convocatorias.= b) Solicitantes-beneficiarios e requisitos.= c) Documentación
a aportar.= d) Lugar e prazo de presentación de solicitudes.= e) Criterios de avaliación e resolución de solicitudes.= f) Xustificación e pagamento.".------------------------------------------------------

O Sr. Noriega manifesta que o BNG ten boa vontade en canto a que se presenten mocións
pola vía de urxencia, e sen embargo o Sr. Parajó, que está presentando unha agora, votou contra
as que levou o BNG ó anterior pleno ordinario porque non foran informadas pola comisión
correspondente; pregúntase o por que deste actitude. O Sr. Parajó respóndelle que se quixese
votar en contra das mocións do BNG teríao feito tamén neste pleno, e sen embargo apoiou polo
menos unha, e a outra votouna en contra porque considera que se pode facer un regulamento
mellor; que considera importante que o regulamento estea o mellor feito posible, a fin de evitar
que leven máis cartos as asociacións que fan menos actividades; dille ó Sr. Fandiño que o torneo
de billar, para o que o concello deu 500.000 pts., é moi importante, non só porque concorreron
máis de 500 persoas senón tamén porque promocionou Teo a nivel de toda España; di que iso
non lle interesa ó Sr. Fandiño, pero si lle interesou levar 1.000.000 pts. para non se sabe que obxecto; pregúntalle que beneficios conseguíu para os veciños nos catro anos que foi membro da
Comisión de goberno; manifesta que, en canto á concesión de subvencións, o PSOE propón a
creación dunha comisión que faga o regulamento que o Sr. Fandiño non foi quen de facer mentres pertenceu á Comisión de goberno. Este, por alusións, responde que asume o que a Comisión
de goberno fixo ben e o que fixo mal mentres foi parte dela, pero que os acordos desa Comisión
son decisións colexiadas; que sempre que puido defendeu os intereses dos veciños, e se non fixo
máis foi porque non soubo, non puido ou non lle deixaron; e que, como tenente de alcalde e
como presidente de comisión informativa, nunca tivo poder para tomar decisións.------------------O Sr. Noriega manifesta que é consciente, e xa o dixo, que o regulamento que redactou é
un regulamento de mínimos, mellorable, pero que viña cubrir un oco; que apoiará a proposta do
PSOE porque quere participar na confección do regulamento de subvencións.-----------------------Sometida a votación, a proposta obtén catorce votos a favor (dos Sres. Noriega, Parajó,
Tallón, Hombre, Blanco Martínez, Castroagudín, Cajaraville, Ouro, Mata, Aller e Fandiño e das
Sras. Bugallo, Amieiro e Blanco Fernández) e tres abstencións (dos Sres. Neira, Filloy e Fernández), polo que resulta aprobada.------------------------------------------------------------------------------O Sr. Fandiño solicita a palabra para explicación de voto, e manifesta que se abstivo na
votación de urxencia polas razóns que espuxo, pero que si considera necesario regula-la concesión de subvencións, por iso votou a favor da proposta do Sr. Parajó, e pídelle a este que poña a
súa máis enérxica capacidade para que ese regulamento sexa o mellor que poida saír da comisión
que o redacte. Este dille que fará todo o que poida para que así sexa.----------------------------------Seguidamente o pleno, por once votos a favor (dos Sres. Noriega, Parajó, Tallón, Hombre, Neira, Fandiño, Filloy e Fernández e das Sras. Bugallo, Amieiro e Blanco Fernández) e seis
en contra (dos Sres. Blanco Martínez, Castroagudín, Cajaraville, Ouro, Mata e Aller) acorda
declarar de urxencia e incluír na orde do día o seguinte punto:------------------------------------------7.- MOCIÓN DO PSdeG-PSOE SOBRE AUDITORÍAS Ó CONCELLO .- O Sr.
Parajó manifesta que neste asunto actuará como portavoz a Sra. Blanco Fernández, e esta dá lectura á moción que presentou con data de hoxe, nº 937, e que copiada literalmente di:---------------"A urxencia da presente moción vén determinada pola situación de desorde e caos que se
vive neste concello e que afecta á xestión municipal e por tanto, negativamente, ós cidadáns
deste.= Posto que tódolos que formamos esta corporación somos responsables da citada
desorga- nización e dado que non fomos elixidos polos cidadáns con ese fin, é polo que vemos
necesario sentar unhas bases sólidas desde as que comezar a traballar e xestionar este concello.=
MO- CIÓN:= O grupo municipal socialista de Teo propón, polos motivos anteriormente citados,
a rea- lización de:= a) Auditoría económica desde o ano 1996, avalada polo feito de que a día de
hoxe e punto incluído na orde do día da convocatoria do pleno non foi aprobada a conta xeral de
1998 e baseada en que existen alegacións presentadas por particulares.= É necesaria tamén unha
clarida- de na realizacións duns presupostos reais, adaptados ás necesidades dos cidadáns do
concello de Teo, realizados por un técnico en xestión económica que pertenza ó cadro de
persoal.= b) Auditoría administrativa: Como tema urxente tamén, este concello necesita cubrir,

para a súa co- rrecta xestión, unha serie de postos vacantes de persoal básico na actuación
administrativa como son os postos de secretario, interventor, tesoureiro e arquiveiro, sen
esquecer, por suposto, un arquitecto municipal. Son estas cuestións debatidas habitualmente por
tódolos representantes desta corporación municipal, pero nunca afrontadas polo equipo de
goberno. A carencia deste persoal cualificado sitúa ós membros da corporación en indefensión
para exercita-los seus propios dereitos.= c) Auditoría urbanística: Dado que a situación
urbanística que se vive neste concello chegou mesmo ó Parlamento Galego en dúas ocasións, e
tendo en conta que esto foi en boa medida propiciado pola carencia dun arquitecto municipal, un
delineante e un vixiante de obras, pídese esta auditoría urbanística para que se clarifiquen e
revisen os expedientes de obras concedidas neste concello.= Por todo o exposto, solicito o voto
favorable do pleno para a realiza- ción das anteditas auditorías e que para o próximo pleno
ordinario seguinte o Sr. Secretario se encargue de trae-la solicitude ó Consello de Contas en caso
da auditoría económica e tres presu- postos encargados a tres empresas auditoras de recoñecido
prestixio. Estas auditorías faranse con cargo ós presupostos deste
concello.".-----------------------------------------------------------------------O Sr. Alcalde manifesta que hai que ter en conta que a realización das auditorías que solicita a Sra. Blanco Fernández paralizaría o funcionamento do concello por bastante tempo e custaría moitos millóns de pesetas, e o Sr. Secretario di que o concello xa está auditado por tódolos
organismos (C.P.T.O.P.V. para o caso das obras, Subdelegación do Goberno para as actas e
Consello de Contas en canto ó tema económico), xa que é preceptivo mandárlle-la
documentación a eles; que ten un informe feito sobre escritos presentados (mocións anteriores)
pola Sra. Blanco Fernández, e non hai un organismo público que faga as auditorías administrativa
e urbanística, teñen que ser empresas privadas. O Sr. Tallón respóndelle que unha auditoría é
algo distinto de "mandar papeis arriba", e que hai que matiza-la diferencia.-------------O Sr. Noriega manifesta o seu apoio á moción, xa que pensa que as auditorías son
necesa- rias por mor das irregularidades que se están cometendo; entende a defensa que fixo o
Sr. Secre- tario, pero o propio Consello de Contas, no seu informe sobre as contas de 1997 di "...
sen que supoña conformidade..." O Sr. Secretario respóndelle que iso dino por norma tódolos
anos e a tó- dolos
concellos.-------------------------------------------------------------------------------------------------A Sra. Blanco Fernández manifesta que pode ser que o concello sufra, por mor da realización das auditorías, unha paralización temporal (o que non se notará moito, porque paralización e desorde xa está habendo), pero que redundará en ben dos veciños, xa que se trata de poñe-las cousas claras. O Sr. Secretario manifesta que estudiará este tema, pero que lle parece que é
ilegal, e o Sr. Alcalde manifesta que se pode vota-la moción, e despois, se resulta aprobada, mirar se é legal e, caso de que o sexa, executa-lo acordo plenario.-----------------------------------------O pleno do concello, por once votos a favor (dos Sres. Noriega, Parajó, Tallón, Hombre,
Neira, Fandiño, Filloy e Fernández e das Sras. Bugallo, Amieiro e Blanco Fernández) e seis en
contra (dos Sres. Blanco Martínez, Castroagudín, Cajaraville, Ouro, Mata e Aller) acorda levar a
cabo, sempre que sexa legal, auditorías económica, administrativa e urbanística deste concello,
nos termos descritos na moción que se transcribe no presente acordo.---------------------------------(O Sr. Fandiño comenta que agora, se hai que ir ó cárcere, terán que ir todos).--------------A continuación o pleno do concello, por once votos a favor (dos Sres. Noriega, Parajó,
Tallón, Hombre, Neira, Fandiño, Filloy e Fernández e das Sras. Bugallo, Amieiro e Blanco
Fernández) e seis en contra (dos Sres. Blanco Martínez, Castroagudín, Cajaraville, Ouro, Mata e
Aller) acorda declarar de urxencia e incluír na orde do día o seguinte asunto:-------------------------

8.- MOCIÓN DO PSdeG-PSOE SOBRE CONSTRUCCIÓN DE BEIRARRÚAS EN
CACHEIRAS .- O Sr. Alcalde manifesta que a construcción desta beirarrúa xa está contratada e
as obras comezarán un día destes, polo que se o PSOE quere pode retira-la moción; a Sra. Blanco
respóndelle que prefire sometela ó pleno, e o Sr. Parajó manifesta que neste asunto actuará como
portavoz a Sra. Blanco Fernández. Esta dá lectura á moción que presentou con data de hoxe, nº
938, que copiada literalmente di:-----------------------------------------------------------------------------"No edificio 'Las Palomas' de Cacheiras, situado entre a estrada xeral e a de Solláns apréciase como na C-541 existe unha beirarrúa dun largo aproximado de 6 metros (dobre do normal)
e na de Solláns non hai ningún tipo de beirarrúa nin de protección, tendo en conta que transcorreron xa máis de cinco anos desde a entrega das vivendas.= No proxecto presentado polo promotor no concello aparecen recollidas as beirarrúas e o alumado nas dúas partes. Isto fai pensar
que se deixou de face-la beirarrúa na estrada de Solláns para facela dobre na estrada autonómica, aparecendo na división horizontal do nomeado edificio dous baixos, un propiedade do Sr. Alcalde e outro a nome do antigo asesor xurídico deste concello, o que nos leva a pensar que se
deixaron de face-los metros cadrados pertencentes á estrada de Solláns para facelos na C-541, na
parte da fachada, para revalorización dos baixos antes citados.= Tamén se pode apreciar como a
zona da antedita urbanización que non está provista de beirarrúa serve de aparcamento para o
res- taurante do Sr. Alcalde, impedindo o acceso directo das vivendas á rúa.= Todo isto resulta
máis acorante ó saber que un dos propietarios dos pisos que dan á estrada de Solláns na súa parte
baixa mercou este piso debido á minusvalía dun familiar, o cal leva cinco anos agardando a
solución deste problema.= Los socialistas de Teo vemos que cómpre actuar de forma inmediata
na solu- ción, alomenos, dos problemas máis sentidos polos veciños, tales como a beirarrúa, o
acceso para minusválidos, limpeza, alumado e maior seguridade vial.= Por todo isto, o grupo
municipal so- cialista presenta a seguinte moción:= 1º Solución urxente por parte do concello ou
promotora para que no prazo máximo de quince días a contar desde hoxe se fagan as xestións
necesarias para acometer dunha vez por todas o acondicionamento da beirarrúa.= 2º Fácil acceso
para mi- nusválidos na nova beirarrúa.= 3º Un plan de limpeza que elimine os contedores de lixo
situados actualmente na confluencia de ambas estradas e que impiden a visibilidade nun cruce de
certo perigo ós vehículos que circulan por elas. Para isto, pídese ó concello ou ó promotor a
instalación dun foso hidráulico soterrado para a colocación dos contedores de lixo contra o final
do edificio, na parte da estrada de Solláns.= 4º Colocación de iluminación nesta mesma beirarrúa
e canaliza- ción soterrada de instalacións de auga, teléfono, luz e
gas.".---------------------------------------------O Sr. Alcalde móstrase doído polas alusións persoais, e manifesta que tamén el podería
pensar que se pide a retirada dos contedores porque están onda a fachada dun local propiedade
do pai da Sra. Blanco Fernández; manifesta que colocar un foso hidráulico aquí e non facelo no
resto dos sitios supoñería un agravio comparativo. O Sr. Parajó manifesta que o que quixo pedir
a Sra. Blanco Fernández é que se lle esixa a tódolos promotores de urbanizacións a instalación de
fosos hidráulicos para os contedores.------------------------------------------------------------------------O Sr. Noriega delega a función de portavoz na Sra. Bugallo, e esta manifesta a súa ledicia polo feito de que, despois de falarse tres veces deste asunto no pleno, hoxe se vaia tomar
unha resolución; parécelle inconcebible que esta situación siga así, e máis tendo en conta a
existencia dun minusválido no edificio; espera que non tódolos temas tarden tanto en resolverse,
e confía en que dentro de tres meses estea rematada esta
beirarrúa.--------------------------------------------------O Sr. Alcalde manifesta que o seu grupo votará en contra da moción debido a que non é
necesaria, dado que as obras están xa contratadas a "Construcciones Marcelino" e a punto de
comezar.----------------------------------------------------------------------------------------------------------Sometida a votación, a moción obtén once votos a favor (dos Sres. Noriega, Parajó,
Tallón, Hombre, Neira, Fandiño, Filloy e Fernández e das Sras. Bugallo, Amieiro e Blanco
Fernández) e seis en contra (dos Sres. Blanco Martínez, Castroagudín, Cajaraville, Ouro, Mata e
Aller), polo que resulta aprobada.-----------------------------------------------------------------------------

A continuación, o Sr. Tallón pide se vote a urxencia e se inclúa na orde do día unha moción que ten presentada sobre modificación da periodicidade e do horario das sesións do pleno.
O Sr. Parajó manifesta que, como portavoz, non ten coñecemento de ningunha moción do seu
grupo agás as que xa foron votadas, e o Sr. Alcalde di que, daquela, non se incluirá a moción do
Sr. Tallón na orde do día desta sesión. O Sr. Noriega manifesta que el, como portavoz do BNG,
asume a moción do Sr. Tallón, non como a redactou este, senón con redacción propia (os Sres.
Tallón, Neira, Fandiño, Filloy e Fernández e as Sras. Bugallo e Amieiro apláudenlle ó Sr. Noriega), e pide que se vote a urxencia e a inclusión na orde do día desta nova moción; manifesta
tamén que quere facer unha chamada á responsabilidade dos membros da corporación, pois
estase dando un espectáculo lamentable; pensa que non hai por que estar asistindo a estes
enfrentamentos continuamente, e di que hoxe asume a moción do Sr. Tallón como algo
excepcional, pero que os concelleiros de cada grupo político da corporación deben facer unha
autocrítica e poñe-los medios para que non volva a pasar isto.------------------------------------------O pleno do concello, por dez votos a favor (dos Sres. Noriega, Parajó, Tallón, Neira,
Fandiño, Filloy e Fernández e das Sras. Bugallo, Amieiro e Blanco Fernández) e sete en contra
(dos Sres. Blanco Martínez, Castroagudín, Cajaraville, Ouro, Mata, Aller e Hombre), acordan
declarar de urxencia e incluír na orde do día o seguinte asunto:-----------------------------------------9.- MOCIÓN DO BNG SOBRE MODIFICACIÓN DA PERIODICIDADE E DO
HORARIO DE CELEBRACIÓN DAS SESIÓNS ORDINARIAS DO PLENO .- O Sr. Noriega dá lectura á moción que presenta verbalmente neste momento e que di o que segue:------------"Pola alarma social que existe na poboación deste municipio así como os diversos aspectos da vida política de Teo, faise necesaria a convocatoria de máis plenos ordinarios no concello
de Teo.= O BNG sempre foi firme no seu propósito de que os plenos poidan desenvolverse en
horas aptas para a asistencia de veciños.= Coa súa presencia garántese a participación veciñal, ó
tempo que se douta de maior democracia e información dos asuntos e problemas que afectan ós
veciños de Teo.= Por todo isto propoñemos a adopción polo pleno do seguinte acordo:= 1º Que
os plenos ordinarios teñan lugar o último venres de cada mes.= 2º Que os plenos ordinarios se
leven a cabo ás 20 horas.= 3º Que se publique un bando do concello anunciando os cambios de
horario e a periodicidade mensual das sesións do pleno.".-----------------------------------------------O Sr. Noriega manifesta que está disposto a admitir que os plenos se fagan os sábados ás
doce da mañá, por ser día e hora nos que poden asisti-los veciños que o desexen.-------------------O Sr. Alcalde manifesta que, segundo cre, é potestade súa fixa-lo día e hora nos que terán
lugar as sesións, e fai constar que cada pleno lle custa 240.000 pts. ás arcas municipais.-----------O Sr. Secretario opina que este tema non pode ser presentado como unha moción, senón
como unha proposta de modificación do regulamento orgánico municipal, xa que a periodicidade
e o horario dos plenos ordinarios vén fixado por este; o Sr. Alcalde dille ó Sr. Noriega que pode
retirar esta moción e presentar, en tempo e forma, a proposta citada polo Sr. Secretario.-----------A Sra. Bugallo pide a palabra para unha cuestión de orde, e manifesta que o Sr. Alcalde
incumpríu moitas veces o regulamento orgánico, como se pode ver no libro de actas, fixando as
sesións ordinarias do pleno para as 9 da mañá, cando o regulamento orgánico estipula que terán
lugar ás 10 da mañá; non ve por que hai que pedir explicitamente a modificación do regulamento
orgánico (que xa vai implícita no acordo) e o Sr. Alcalde pode pasar por alto continuamente o
que especifica o antedito regulamento; e en canto ós cartos que custa cada pleno, parécelle que o
Sr. Alcalde está facendo demagoxia barata, xa que non custa máis levar a cabo un pleno ordinario cada mes que facer un ordinario e outro extraordinario cada dous meses. O Sr. Alcalde respóndelle que quen fai demagoxia barata é o BNG, que a todo di que non, e o Sr. Noriega dille

que o que di que non a todo é o Sr. Alcalde, e basta como exemplo o último pleno ordinario, no
que dixo que non, unha por unha, ás seis mocións que presentou o BNG.-----------------------------O Sr. Parajó Liñares pensa que se pode levar adiante esta moción e despois ver se é legal
ou non, e o Sr. Alcalde móstrase de acordo con el.--------------------------------------------------------O pleno do concello, por dez votos a favor (dos Sres. Noriega, Parajó, Tallón, Neira,
Fandiño, Filloy e Fernández e das Sras. Bugallo, Amieiro e Blanco Fernández) e sete en contra
(dos Sres. Blanco Martínez, Castroagudín, Cajaraville, Ouro, Mata, Aller e Hombre), acorda
aproba-la moción transcrita, en tódolos seus termos, sempre que non vulnere a legalidade.--------O Sr. Neira Picallo manifesta que tamén ten unha moción para votar de urxencia e incluír
na orde do día, e o Sr. Ouro di que, como portavoz do grupo municipal do PP, non ten
constancia de que ningún concelleiro do seu grupo quixese presentar ningunha moción; que
tiveron unha reunión antes do pleno, pero que os Sres. Neira, Fandiño, Filloy e Fernández non
asistiron a ela, e ningún deles lle comunicou que quería presentar unha moción. O Sr. Fandiño di
que se se quere admiti-la moción que se admita, e se non presentarase doutro xeito; o Sr.
Secretario pide un rece- so, que o Sr. Alcalde lle concede, para consulta-lo tema, e unha vez
reanudada a sesión manifesta que segue sen telo claro, polo que considera que é mellor que a
moción sexa presentada ben ó portavoz do grupo ou ben no rexistro de entrada do
concello.-------------------------------------------O Sr. Neira Picallo manifesta que os portavoces dos grupos municipais non poden ser nomeados a dedo, senón que teñen que ser elixidos polos membros de cada grupo, e pide conste en
acta que a designación do Sr. Ouro como portavoz é ilegal, xa que nin el nin os Sres. Fandiño,
Filloy e Fernández foron convocados para a elección de portavoz; o Sr. Alcalde respóndelle que
os chamou varias veces e nunca estaban, e o Sr. Neira reitéralle que nin el nin ningún dos tres
concelleiros que citou foron convocados a reunión para elección de portavoz.- ---------------------10.- ROGOS E PREGUNTAS .- Toma a palabra en primeiro lugar a Sra. Bugallo, e:----1) Reitera a súa petición de que se saquen os postes de teléfonos da estrada de Rarís e
tamén os que hai na entrada do centro de saúde de Cacheiras; o Sr. Alcalde respóndelle que en
Rarís xa están as máquinas, que Telefónica levou para alí os tubos e que xa debe estar comezada,
ou a punto de comezar, a retirada dos postes. A Sra. Bugallo manifesta que estivo alí onte á noite
e non había obra, e pide que, mentres estean os postes na estrada, se coloquen barreiras ou algo,
porque calquera día pode haber unha desgracia; o Sr. Alcalde dille que se lle pedíu reiteradamente a Telefónica que os quitase, pero non o fixeron ata agora (é sabido que as empresas grandes
tardan en face-las cousas), e que no centro de saúde de Cacheiras hai dous postes, que cre ten
que quitar a empresa; que vai falar co dono dela e, se non os quita, terá que facelo o
concello.---------2) Manifesta que desde hai bastante tempo hai na estrada, á beira do concello, unha arqueta sen tapa, só cunha póla posta enriba para que a xente non caia nela; pide que se arranxe. O
Sr. Alcalde respóndelle que o ignoraba, posto que el nunca entra no concello por aí, e que o mirará.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3) Demanda urxentemente que se tomen medidas cautelares e se abra expediente sancionador ó promotor das obras do SAU-4, posto que aínda non ten nin proxecto de urbanización,
pero xa ten ata tellados (mostra fotografía para acreditalo). Manifesta que o Alcalde está incumprindo a legalidade ó non adoptar medidas trala desobediencia á orde de paralización, e xustamente nesta obra na que, por ser parte interesada, debía ter máis coidado que coas outras. Di tamén que non sabe de onde sairá o 10% de aproveitamento urbanístico, porque neste momento
xa non existe, estase construíndo todo o SAU. Manifesta que non comprende como o Sr. Alcalde
permite que ocorra isto, e di que, se foron necesarias catro intervencións para que se faga a beirarrúa de Cacheiras, ¿cantas van facer falta para que se tomen medidas cautelares con respecto ó
SAU? Reitera a súa petición de inmediata paralización das anteditas obras, con adopción de medidas cautelares e incoación de expediente sancionador.--------------------------------------------------

4) Pide explicacións sobre un anuncio publicado na Guía Inmobiliaria, onde se ofertan
10.000 m2 de terreo para construír 25 chalets en Guldrís-Cacheiras, e pregunta se ninguén dos
presentes (funcionarios ou membros da corporación) ten noticias disto, porque supón ela que alguén saberá algo; o Sr. Alcalde respóndelle que el non sabe nada, que non ten ningunha responsabilidade sobre o que calquera persoa queira publicar, e que terá datos cando veñan solicita-la
licencia de obras. O Sr. Filloy dille ó Sr. Alcalde que non debería mentir, que si ten coñecemento, posto que veu ó propio Sr. Filloy enfrontarse ó interesado por esta irregularidade, e o Sr. Neira
manifesta que, sendo el membro da comisión de goberno, un día, cando estaban levando a cabo
unha sesión, chegou un señor que pretendía recalificar uns terreos en Guldrís, e ó día se- guinte
viu a ese mesmo señor no despacho do Alcalde. Este recoñece que efectivamente foi así, e a Sra.
Bugallo pide conste en acta que o Sr. Alcalde lle mentíu ó pleno.-------------------------------Toma a palabra seguidamente o Sr. Noriega, e:---------------------------------------------------1) Pregunta o custo dun artigo publicado dentro dun "Especial construcción" dun diario
da zona, e pregunta tamén como pode o concello de Teo pagar unha páxina enteira dun periódico
para criticar a membros da corporación (sen coñecemento destes e sen responderlles ás preguntas
que teñen formulado por escrito)e para canta-las excelencias das normas urbanísticas cando o
que o BNG critica é precisamente o incumprimento desas Normas. O Sr. Secretario respóndelle
que neste momento non ten datos sobre o custo da publicación do artigo, e o Sr. Noriega pide
que se lle responda por escrito a esta
pregunta.---------------------------------------------------------------------2) Pregunta como está planificada a traída de augas do concello, xa que na urbanización
A Tuxeiriña, de Recesende, a primeira liña de vivendas ten auga da traída municipal e as restantes vivendas carecen dela, polo que os seus donos foron falar con Aquagest e dixéronlle que esa
parte non estaba planificada e que tiñan que pagar se querían mete-la auga. O Sr. Alcalde respóndelle que ten sobre a mesa neste momento un plano pertencente a un estudio que está facendo
Aquagest sobre o que se ten pensado facer e o que se está facendo en materia de auga e de alcantarillado; que pode velo se quere, porque lle aclarará máis có proxecto da obra; que Aquagest
está facendo un estudio do que custaría facer todo Recesende, pero é moito, polo que haberá que
ilo facendo como e cando se poida. O Sr. Noriega manifesta que lle dá a impresión de que o Sr.
Alcalde actúa a impulso dos empuxóns que lle vai dando a oposición.--------------------------------3) Pregunta que actividades organizou o concello para celebra-lo Día das Letras Galegas,
e o Sr. Alcalde respóndelle que ningunha, soamente se puxo un anuncio no periódico. O Sr. Noriega pensa que para celebrar esa festa sería mellor facer algunhas actividades cos rapaces que
poñer un anuncio: "Manuel Murguía. Día das Letras Galegas. Felicidades".--------------------------4) Pregunta pola situación das obras na estrada de Vilar de Calo, manifestando que dá a
sensación de que lle caeu ós veciños a ira divina desde que o BNG presentou a moción, xa que
desde aquela non se volveu a toca-la obra; o Sr. Alcalde respóndelle que non se continuou
porque non había obreiros contratados, e que se seguirá cando veñan os novos. O Sr. Noriega
opina que se está insultando a paciencia dos veciños con esta obra, e o Sr. Alcalde respóndelle
que o importante é ir facendo as obras, cando e como se poida. O Sr. Noriega dille que si, pero
molestando ós veciños o menos posible.--------------------------------------------------------------------5) Pregunta polo segundo trazado da liña de alta tensión de Lampai, que parece ser moito
mellor có primeiro, e pide que o concello se posicione en canto a este tema. O Sr. Alcalde di que
lle chegou a noticia moi pronto, xa que este tema foi estudiado onte á noito, pero que o informaron mal, posto que non hai dous trazados, senón tres: o primitivo, outro pola zona da capela da
Grela e un terceiro, que é o mellor, pola parte de atrás do pico de Beitureira; todo o mundo prefire este, pero aínda é susceptible de ser modificado para mellor nas zonas da Silva e Beitureira,

polo que precisamente hoxe o técnico municipal quedou de chamar ó de FENOSA para estudiar
esta posibilidade e, unha vez se acorde o trazado co que quedará esta opción, xuntarase ós
veciños. O Sr. Noriega manifesta que o Sr. Alcalde prometera ter informada á corporación sobre
este tema e non o fixo, e o Sr. Alcalde repítelle que aínda o soubo onte, que non tivo tempo.-----6) Pregunta que xestións fixo o Sr. Alcalde en canto ós servicios da liña "Autobuses de
Calo", e este respóndelle que aínda ningunha.--------------------------------------------------------------Toma a palabra a continuación a Sra. Amieiro, e:------------------------------------------------1) En canto á gardería dos Tilos, manifesta que o ano pasado era urxente contrata-lo servicio, pero que, salvo que estea equivocada, aínda non está funcionando; que as condicións desa
gardería xa non son as mesmas (varían as inscricións dos nenos, porque foron cumprindo idade)
e a cooperativa non chegou a funcionar; pregunta a situación legal e de funcionamento desta gardería. O Sr. Alcalde respóndelle que non se inaugurou no seu momento porque houbo problemas
coas obras (faltaba colocar corchos, protectores nas portas para os dedos, etc.); que a Consellería
xa lle deu o visto e prace, e se lle deu orde á cooperativa para que comece a presta-lo servicio. O
Sr. Secretario manifesta que houbo problemas con parte do mobiliario, que non se adaptaba ás
necesidades, e están esperando que traian algúns mobles que faltan. A Sra. Amieiro pregunta se
hai problemas entre os membros da cooperativa, e o Sr. Secretario respóndelle que, que el saiba,
non.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------2) Pregunta se está previsto amplia-la aula de educación infantil do colexio dos Tilos, e o
Sr. Alcalde respóndelle que non ten noticias, pero que si fixo xestións co Delegado Provincial da
Consellería e este lle dixo que ía mandar técnicos da Consellería para ver para onde se pode amplia-lo colexio, porque partiron as zonas escolares e vai aumentar moito o número de alumnos do
centro. A Sra. Amieiro pregunta onde iría o ximnasio, e o Sr. Alcalde respóndelle que posiblemente nas novas instalacións; que parece ser que queren ampliar cara atrás, onde está o valado,
se é viable, e que quizais haxa que mercar algún terreo. A Sra. Amieiro pregúntalle se non hai
outra alternativa a eses terreos, e o Sr. Alcalde respóndelle que non sabe nada mentres non veñan
os técnicos e digan o que cómpre facer.---------------------------------------------------------------------3) Pregunta se está previsto cubri-la piscina dos Tilos, e o Sr. Alcalde respóndelle que de
momento non, mentres non haxa un plan no que se poida incluír; que se está facendo, sen custo
para o concello, un estudio de coxeración con esa idea, aproveitando a traída de gas se é posible;
que quere cubrir e climatiza-la piscina dos Tilos, xa que foi unha promesa electoral súa, pero
cando se poida facelo con cargo a un plan, debido a que só climatizala custa máis cartos dos que
custou facela.----------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Alcalde procede a dar lectura e resposta ás preguntas presentadas por escrito polo
Sr. Tallón:--------------------------------------------------------------------------------------------------------1) Sobre obras de arranxo e conservación da arquitectura popular, plan 2000 da Deputación da Coruña: ¿En que fase se encontran e cantas son as que se van arranxar? ¿Cantas están
comezadas e cales están pendentes? ¿Nome dos contratistas responsables das obras? ¿Custo de
cada unha das obras afectadas? O Sr. Alcalde responde que xustamente o outro día chegou un
escrito da Deputación pedindo se lle mandase o acordo adoptado por esta corporación sobre
asunción polo concello do custo do arranxo das obras en bens de particulares (a capela de Teo e
unhs hórreos), polo que a Deputación tería que pagar só as boras en bens públicos; que se lle
mandou a certificación solicitada e que de momento non sabe nada máis.----------------------------2) Sobre obras de saneamento, servicio de auga potable e alcantarillado: Parroquias e
aldeas con obras finalizadas, parroquias e aldeas nas que se prevén obras para o ano 2000 e plan
de actuación previsto pra os próximos anos e investimento total: O Sr. Alcalde respóndelle que,
das as obras realizadas, ten sobre a mesa un plano que pode consultar neste momento se quere, e
que Aquagest está facendo un estudio sobre o que está feito e o que falta por facer, baseándose
no cal solicitará da Xunta o financiamento da terceira fase do abastecemento de auga e o resto do
saneamento.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

3) Sobre ordenación de tráfico na Ramallosa, Os Tilos e Parque Montouto: información
sobre xestións para instalación de semáforos e para a construcción de rotondas. O Sr. Alcalde
respóndelle que se está facendo un estudio sobre a rotonda dos Tilos e nas urbanizacións; que os
técnicos están mirando a forma en que se entorpeza o menos posible o tráfico e despois se lle
pedirá á CPTOPV que a financie; e en canto ós semáforos, a Consellería non é partidaria de poñelos, xa que estorban máis do que axudan, pero que mirará de solicitalos.---------------------------4) Sobre postes na calzada da estrada de Rarís e arranxo da pista de Sestelo á Ramallosa:
Situación de xestións e para cando se van quita-los postes de Rarís, data de arranxo do firme e
ampliación do trazado da pista de Sestelo e xestións realizadas con afectados e custo do arranxo
da antedita pista. En canto ós postes de teléfonos na estrada de Rarís, o Sr. Alcalde remítese á
resposta que lle deu ó primeiro rogo da Sra. Bugallo, e en relación coa pista de Sestelo, responde
que se chamou dúas ou tres veces á Sra. Cao, que vive en Bos Aires, e non quere ceder ningún
te- rreo, polo que haberá que ampliar todo o que se poida ata o muro e o resto polo outro lado,
con- tra un depósito
existente.--------------------------------------------------------------------------------------5) Sobre posible instalación dun xeriátrico na zona de Montouto-Cacheiras: Nome dos
propietarios e se hai que recalificar terreos. O Sr. Alcalde responde que para esa obra foi solicitada licencia por "Montesiago, S.L.", de Pontevedra, con data 13-04-2000; que se notificou a esa
empresa para que solicite licencia de actividade, por estar incluído este tipo de establecementos
no Regulamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas e Perigosas; e que, que el saiba,
non hai que recalificar terreos para a instalación deste xeriátrico na zona que se pretende.---------6) Sobre a situación do expediente por infracción urbanística do valado do Sr. Cajaraville:
xestións realizadas, actuacións levadas a cabo e data límite para adecuar a citada obra á normativa
vixente. O Sr. Alcalde responde que o Sr. Tallón ten o expediente á súa disposición na secretaría
do concello, onde pode examinalo.--------------------------------------------7) Sobre asociacións ou agrupacións que se están constituíndo en Teo: Confraría do Cordel: quen son, quen é o Confrade maior e obxectivos que persegue esta Confraría. O Sr. Alcalde
manifesta que ignora que exista esa asociación en Teo, o Sr. Tallón dille que fai esta pregunta
precisamente porque lle dixeron que o Confrade maior é o Sr. Alcalde e este respóndelle que
pertence a varias confrarías, irmandades e outras asociacións, pero que nunca oíu falar desa.-----8) Seguidamente o Sr. Tallón pregunta verbalmente se hai representante do concello en
tódolos Consellos Escolares do municipio, manifestando que fai esta pregunta por mor dos cambios que se fixeron no reparto de cargos entre membros do equipo de goberno como consecuencia da renuncia ou cese dos Sres. Neira, Fandiño, Filloy e Fernández ós cargos que oustentaban. O Sr. Secretario respóndelle que si, que foron nomeados novos membros para substituír en
tódolos cargos ós que cesaron.--------------------------------------------------------------------------------9) Tamén verbalmente, pregunta o Sr. Tallón se a garda civil colleu á persoa que disparou un tiro contra o vidro do local que ten o Sr. Alcalde en Cacheiras, e este respóndelle que non.
O Sr. Tallón manifesta que o pregunta porque viu que se repuxo o vidro, e pensou que quizais se
colleu á persoa que o fixo e se lle obrigou a paga-lo vidro, e o Sr. Alcalde respóndelle que non,
que o repuxo el.-------------------------------------------------------------------------------------------------Toma a palabra o Sr. Parajó, e:----------------------------------------------------------------------1) Pregunta sobre a redacción do novo plan xeral de urbanismo, e o Sr. Alcalde respóndelle que está buscando un equipo que sexa quen de facelo, a ver onde o hai. O Sr. Parajó
manifesta que fai esta pregunta porque viu un acordo da comisión de goberno sobre isto, e o Sr.
Secretario respóndelle que se tomou ese acordo para poder solicitar subvención para a redacción
dun novo plan xeral, pero que aínda non veu nada. O Sr. Parajó pide que se axilice este asunto,

xa que o plan xeral é unha das cousas máis importantes para o concello, e cre que cómpre
comezalo aínda que sexa sen axuda, porque a aprobación do plan xeral é un trámite moi longo e
non se vai dar aprobado nesta lexislatura. Pensa que é un asunto que hai que retomar
urxentemente, tanto máis cando se está vendo os problemas urbanísticos que ten
Teo.---------------------------------------------2) Manifesta que as depuradoras existentes non son suficientes para o aumento de poboación que están sufrindo Calo e Pontevea, e pregunta cando se van facer as depuradoras desas
zonas. O Sr. Castroagudín respóndelle que a de Calo xa está adxudicada e as obras comezarán o
próximo mércores; que cómpre mercar cinco leiras, porque non chega o terreo que hai para ela,
pero que os propietarios deixan que o concello as colla agora e xa se mercarán despois,e o Sr.
Alcalde di que iso non se pode facer así, que hai que mercalas canto antes, e que a depuradora de
Pontevea xa ten o proxecto feito e está agardando a que a Consellería dea "luz verde".-------------3) Manifesta que fai falta un estudio en profundidade sobre os alcantarillados do concello, e o Sr. Alcalde dille que cre que xa están adxudicados os saneamentos de Vilela (3.855.072
pts.), Fornelos-Rarís (3.881.993 pts.), Igrexa-Luou (3.417.191 pts.), Aido (4.851.662 pts.), Chaves (4.999.991 pts.), Rueiro de Abaixo-Calo (4.999.999 pts.), Outeiro-Calo (3.500.001 pts.) e
Ponte Espiño-Calo (3.721.867 pts.), e quedará para un plan do próximo ano o saneamento de
Penelas-Procelas-Noenlles, que vai a 33.039.965 pts.; pensa que as obras citadas, agás a última,
comezarán a facerse un día destes, e di tamén que pensa que é máis fiable o estudio que está
facendo Aquagest sobre o terreo que o proxecto primitivo da obra. O Sr. Parajó opina que o
abas- tecemento de auga e o alcantarillado son as obras máis importantes do concello, polo que
hai que procurar facelas canto
antes.----------------------------------------------------------------------------------4) Manifesta que hai varias marquesinas que teñen os cristais rotos, e o Sr. Alcalde respóndelle que cando sabe dalgunha manda arranxala (o Sr. Castroagudín di que se deu orde de
arranxar varias, entre elas a de Galanas e a de Balcaide); o Sr. Alcalde pide que os concelleiros lle
comuniquen que marquesinas están rotas, para dar orde de arranxalas.----------------------------5) Pide que se investigue o tema da gardería, xa que pensa que non comeza a traballar
porque algúns membros da cooperativa concesionaria do servicio son membros tamén dalgunha
gardería privada, polo que non lles interesa que abra a municipal; o Sr. Alcalde respóndelle que
non fai falta investigar nada, só darlles orde de que comecen o servicio tal día, e se non o fan
toma-las medidas pertinentes.---------------------------------------------------------------------------------6) Manifesta que en Cobas, dirección Penelas, hai unhas casas sen alumado público; o Sr.
Alcalde respóndelle que mirará este tema para ver de poñelo.-------------------------------------------7) Pregunta se hai algunha noticia sobre o reparto dos alumnos do instituto de Cacheiras,
e o Sr. Alcalde respóndelle que a Consellería ten o estudio feito, pero que de momento deixouno
así; opina, non obstante, que se o queren levar adiante vano levar.-------------------------------------8) Pregunta se se van arranxa-las deficiencias existentes nos colexios aproveitando as
vacacións escolares, e o Sr. Alcalde respóndelle que está tódolos días en contacto cos directores
dos colexios, e que se algunha obra está parada é por falta de obreiros e se retomarán tan pronto
se contraten os novos.------------------------------------------------------------------------------------------9) Pregunta como vai funciona-lo polideportivo dos Tilos, e o Sr. Alcalde respóndelle que
ese é un asunto que hai que normalizar; que de momento a animadora deportiva do concello está
anotando por días a tódolos que piden o uso do pavillón, a fin de facer un plan (se hai dous que
pidan o mesmo día e hora, quizais se teña que facer un sorteo); e en canto á limpeza e á apertura
do polideportivo, pensa que o mellor é aumentarlle o prezo do contrato á señora que fai a do
colexio dos Tilos, porque está á beira todo o día, co que o pode ter máis coidado e abrilo cando o
vaian usa-los grupos que o teñan solicitado, para o que se lle facilitará un esquema; cre que é
mellor que o abra e o peche ela que que o fagan obxectores, porque estes non son solución, xa
que marchan a cada pouco, e ademais agora vaise acaba-la obxección.--------------------------------10) Pregunta cando se fará o último tramo de obra na pista de Loureiro, e o Sr. Alcalde
respóndelle que esa obra se incluíu nun plan (o tramo que falta, ata enlazar coa que vai a Lampai)

xunto coa de Trasellas (desde o cruce coa estrada Milladoiro-Pontevea ata o cruce da pista que
vai por riba) e outra pequena que non recorda cal é. O Sr. Parajó pregunta se non se meteu o
arranxo da pista de Caxade, e o Sr. Alcalde respóndelle que de momento non, que toma nota
para un próximo
plan.------------------------------------------------------------------------------------------------11) Pregunta pola instalación dos repetidores de TV, e o Sr. Alcalde respóndelle que foi á
Coruña falar co enxeñeiro de Estructuras Agrarias; que se están instalando xa os repetidores,
pero que hai problemas co de Montouto, xa que o tendido eléctrico queda moi lonxe, polo que se
estudiou a posibilidade de subi-la liña desde a casa máis próxima, por fincas de particulares, e
despois xa se arranxará o tema con estes. O Sr. Castroagudín manifesta que o electricista Sr.
Fernández ía hoxe falar cos enxeñeiros de FENOSA para ver se deixan coloca-lo microrreemisor no poste da luz, nunha zona máis preto de Vilar de Calo, o cal sería idóneo, ou se non poñeríase outro poste; pensa que sería mellor opción esta cá outra.------------------------------------------12) Pregunta se se mercou algunha leira máis para construcción de vivendas de protección oficial, e o Sr. Alcalde respóndelle que de momento non, que están as valoracións feitas para
traer ó pleno para que este decida. O Sr. Parajó pregunta se veu algo da Consellería sobre a
construcción das VPO na leira de Calo, e o Sr. Alcalde respóndelle que de momento non.---------13) Pregunta se se sabe algo do desvío da estrada N-550 por Vilar de Calo, e o Sr. Alcalde respóndelle que non tivo ningunha noticia, e que informará á corporación en canto saiba algo.14) Pregunta se se meteu no xulgado o expediente da finca dos Verxeles na que un particular levantou unha edificación, e o Sr. Secretario respóndelle que se lle retirou o expediente ó
anterior asesor xurídico do concello e se pasou a un bufete de avogados, a ver se se pode
arranxa- -lo tema sen denunciar; que o prazo non prescribe de momento, nin moito menos; que
ese bufete está levando este asunto de forma totalmente distinta a como o estaba facendo o
anterior asesor xurídico do concello, e que cre que para cando se leve a cabo o próximo pleno xa
terá máis noti- cias sobre este
tema.--------------------------------------------------------------------------------------------15) Pregunta que problemas hai no centro médico de Calo, e o Sr. Alcalde respóndelle
que o Dr. Pérez Crespo o chamou onte para dicir que o obxector terminou a prestación social fai
tres días e pedindo que se lle mandara outro, pero andan escasos, polo que falou co Delegado
Provincial para pedirlle persoal e este lle dixo que non dispón de persoal para ese centro. O Sr.
Parajó di que non se refire a ese tema, senón a unha denuncia presentada no departamento social
ou da que este ten coñecemento; o Sr. Alcalde respóndelle que non sabe nada
diso.-----------------Finalmente toma a palabra o Sr. Filloy, e:---------------------------------------------------------1) Manifesta que ó lado de riba do colexio dos Tilos hai un terreo municipal no que inicialmente se ían instalar servicios relixiosos, pero que quedou sen utilidade debido a que a igrexa
se fixo noutro sitio; pensa que se pode unir facilmente ó centro escolar mediante unha pasarela, e
pide que se poña isto en coñecemento dos técnicos da Consellería, porque se serve esta leira para
a ampliación do colexio afórranse os cartos de mercar outras.-------------------------------------------2) Pide que se investigue se algún membro da cooperativa concesionaria do servicio da
gardería municipal pertence dalgunha maneira á familia dalgún membro da corporación.----------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as doce horas e corenta
e cinco minutos, estendéndose a presente acta, que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario
acctal. que certifico.

O ALCALDE,

O SECRETARIO ACCTAL.,

BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA URXENTE DO
PLENO DO CONCELLO QUE TIVO LUGAR O DÍA 5 DE XUÑO DO 2000.---------------SEÑORES ASISTENTES:
Alcalde-Presidente:
D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros:
D. Antonio Castroagudín Valladares
D. Mario Fandiño Pazos
D. Manuel R. Cajaraville Campos
D. Manuel A. Filloy Villar
D. Ramón Fernández Fernández
D. Juan B. Aller Suárez
Dª Mª Angélica Blanco Fernández
D. Martiño Noriega Sánchez
Dª Mª Soedade Amieiro Rodríguez
Secretario:
D. Jesús Naveira Vázquez.

Na casa do concello de Teo, a cinco
de xuño do dous mil.------------------------------------Sendo as once horas e corenta e
cinco minutos, e baixo a presidencia do Sr. Alcalde, D. Armando U. Blanco Martínez, reuniuse en
primeira convocatoria o pleno do concello, con
asistencia de nove dos seus membros no primeiro
acordo e de dez no segundo, sendo o número legal
o de dezasete, a fin de levar a cabo a sesión extraordinaria urxente convocada para este día.----------Escusaron a súa asistencia os concelleiros D. José Manuel Neira Picallo, D. Urbano
Ouro Calvelo, D. Manuel Mata Iglesias, D. F. Manuel Parajó Liñares, D. Manuel Tallón Mesías, D.
Miguel A. Hombre Eiras e Dª Ángela Bugallo Rodríguez.---------------------------------------------------Asiste o Secretario acctal. da Corporación, D. Jesús Naveira Vázquez.---------------------------------------------------------------------------Pola presidencia declárase sesión pública, pasándose de seguido a coñecemento e resolución dos asuntos incluídos na seguinte ----------------------------------------------------------------------ORDE DO DÍA:
1.- DECLARACIÓN DE URXENCIA .- O pleno do concello, por unanimidade dos
nove membros asistentes, sendo o número legal o de dezasete, acorda declarar de urxencia e
incluír na orde do día o seguinte asunto:--------------------------------------------------------------------(Neste momento entra na sala o concelleiro D. Ramón Fernández Fernández).--------------2.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL SOBRE O ÚLTIMO ASASINATO DE
ETA .- O día 4 dos actuais, a banda terrorista ETA asasinou ó concelleiro do Partido Popular no
concello de Durango (Biskaia) e militante do sindicato nacionalista ELA, Jesus María Pedrosa
Urkiza, co que atentou unha vez máis contra a representación popular que constitúe unha das
bases máis importantes do sistema democrático.----------------------------------------------------------A corporación municipal de Teo, coa unanimidade de tódolos grupos políticos que a
integran, quere mostra-la súa máis enérxica repulsa por este acto e transmitirlle o seu pesar á
familia do falecido, así como ó concello de Durango, á executiva do Partido Popular de Biskaia e
ó sindicato ELA.------------------------------------------------------------------------------------------------A continuación gárdase un minuto de silencio en memoria das víctimas de ETA e acórdase facer diante da casa do concello unha manifestación silenciosa coa que se proclame a condena
a calquera uso da violencia para impoñer posturas políticas, que tan só deben defen- derse dentro
das canles legalmente establecidas.--------------------------------------------------------------------------

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

BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DO CONCELLO
QUE TIVO LUGAR O DÍA 30 DE XUÑO DO 2000.-------------------------------------------------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 R. Cajaraville Campos
D. Manuel A. Filloy Villar
D. Ramón Fernández Fernández
D. Urbano Ouro Calvelo
D. Manuel Mata Iglesias
D. Juan B. Aller Suárez
D. F. Manuel Parajó Liñares
D. Manuel Tallón Mesías
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.

Na casa do concello de Teo, a trinta
de xuño do dous mil.------------------------------------Sendo as vinte horas, e baixo a presidencia do Sr. Alcalde, D. Armando U. Blanco Martínez, reuniuse en primeira convocatoria o pleno do
concello, con asistencia de quince dos seus membros no punto nº 9 da orde do día e de dezasete nos
restantes, sendo o número legal o de dezasete, a fin
de levar a cabo a sesión ordinaria convocada para
este día.---------------------------------------------------Asiste o Secretario acctal. da Corporación, D. Jesús Naveira Vázquez.-------------------Pola presidencia declárase sesión pública, e antes de entrar na orde do día o Sr. Secretario dá lectura a informe sobre cambio de data e hora nos plenos, que di o seguinte: "O art. 19.2 do
Regulamento orgánico establece que o pleno
ordinario levará a cabo as súas sesións ordinarias ás
10 horas do último venres de cada bimestre.= O
acordo obxecto deste informe, adoptado en virtude
da moción presentada polo grupo municipal do
BNG, modifica dita periodicidade e horario,
establecendo que o pleno ordinario terá lugar o
último venres de cada mes ás 20 horas.= O acordo
condicionouse a que non vulnerase a legalidade, polo que a estes efectos se emite o seguinte informe:= O réxime de sesións está determinado no Regulamento orgánico municipal, e polo tanto,
en virtude do principio de xerarquía normativa, regulado no art. 51 da Lei de Réxime Xurídico
das administracións públicas e do procedemento administrativo común, non pode ser modificado
por un acto singular, de acordo co nº 2 do art. 52 do mesmo texto legal.= Por todo isto, é
necesario que se modifique neste punto o citado Regulamento orgánico, pois o acordo incorre na
nulidade determinada polo art. 62.2 de dita Lei.".---------------------------------------------------------O Sr. Alcalde manifesta que, segundo o informe lido, este pleno ordinario non é legal,
pero que se a corporación quere levalo a cabo, e sempre que a maioría dos concelleiros estea a
favor, el non ten inconveniente; pero quere que conste que isto non quere dicir que se vaia facer
un pleno ordinario cada mes. O Sr. Noriega dille que foi o Alcalde quen convocou esta sesión en
tempo e forma, polo que non ve por que non é legal, e o Sr. Alcalde respóndelle que porque incumpre o Regulamento orgánico; o Sr. Noriega pregunta se, daquela, tódolos plenos ordinarios
que o Alcalde convocou ás 9 da mañá (e non ás 10, como estipula o Regulamento) son ilegais, e
o Sr. Alcalde respóndelle que cre que non, porque pensa que a Alcaldía ten competencia para
cambia-la hora e mesmo o día dos plenos ordinarios; o Sr. Noriega dille que, daquela, este
tampouco é ilegal, xa que dá o mesmo caso que nos outros, e pregunta que pasos hai que dar
para que se poida facer unha sesión ordinaria mensual; o Sr. Alcalde respóndelle que hai que
modifi- ca-lo Regulamento orgánico, e fai constar que, de non facerse así antes, o próximo pleno
ordina- rio terá lugar ás 10 horas do último venres de

agosto.-----------------------------------------------------A continuación, o Sr. Alcalde dá conta das paralizacións de obra ordeadas desde o último pleno
ordinario, que foron as seguintes:---------------------------------------------------------------------- O 13-04-2000, das construccións que está realizando "Mahía Santiago, S.L." no SAU -4
de Cacheiras, por carecer de licencia municipal.------------------------------------------------------------ O 13-04-2000, das obras, aparente- mente de ampliación dunha vivenda, que realiza D.
Fernando Rio García en Cachóns-Oza, por carecer de licencia municipal.----------------------------- O 16-06-2000, da construcción dun muro na finca nº 64 de Galanas-Calo, de D. José
Carril Rodríguez, por carecer de licencia e incumpri-la normativa municipal.------------------------- O 16-06-2000, de obras de construcción na finca nº 196, polígono 5 de Cacheiras, de D.
Lois Xoán Trigo Martínez, por incumpri-la normativa vixente.------------------------------------------ O 23-06-2000, de obras de construcción da finca nº 163 de Ribas-Oza, de D. Bernardino Picallo Míguez.----------------------------------------------------------------------------------------------De seguido pásase a coñecemento e resolución dos asuntos incluídos na seguinte ---------ORDE DO DÍA:
1.- ACTAS DAS SESIÓNS ANTERIORES .- O Sr. Presidente inquire se algún dos Sres.
edís presentes desexa formular observacións ós borradores das actas das sesións que tiveron
lugar os días 26-05 e 05-06-2000, que foron distribuídos coa convocatoria da actual.---------------O Sr. Noriega Sánchez manifesta que no punto 10 do da acta da sesión de 26-05, ó final
da 4º pregunta da Sra. Bugallo Rodríguez, falta engadir: "Este recoñece que efectivamente foi así,
e a Sra. Bugallo pide conste en acta que o Sr. Alcalde lle mentíu ó pleno.".----------------------O Sr. Tallón Rego manifesta que no mesmo borrador e no mesmo punto, na pregunta nº
6 das que el formulou, onde di "... o Sr. Tallón xa estudiou o expediente na secretaría do concello
e sabe como está..." debe dicir: "... o Sr. Tallón ten o expediente á súa disposición na secretaría
do concello, onde pode
examinalo.".----------------------------------------------------------------------------O pleno do concello, por unanimidade, acorda aproba-los anteditos borradores, unha vez
realizadas as correccións propostas, e que se rexistren no libro correspondente.---------------------2.- CONTA XERAL 1998.- O Sr. Alcalde manifesta que, en virtude do dictame da
Comisión Especial de Contas, deixa este asunto sobre a mesa ata unha próxima sesión.------------3.- COMPRA LEIRAS DEPURADORA CALO .- O Sr. Secretario dá conta do expediente que se tramita para a adquisición, co fin de instalar nelas a depuradora de Calo, das fincas
que a continuación se citan, dos propietarios que tamén se indican:------------------------------------a) Finca nº 1915 do P.X.C.P. de Calo, propiedade de D. Marcelino e Dª María López
Guerra, situada en "Agra de abaixo", de novecentos metros cadrados; terreo dedicado a prado e
labradío, que linda: Norte, Manuela Díaz Torres; sur e leste, río Tinto; e oeste, camiño. Inscrita no
Rexistro da Propiedade de Padrón ó tomo 423, libro 112, folio 47 e finca nº 10.843. Foi avaliada
polo périto agrícola D. Luis Moreira Matos na cantidade de un millón trescentas cincuenta mil
pesetas, e os seus donos ofertana en un millón duascentas quince mil pesetas.------b) Finca nº 1916 do P.X.C.P. de Calo, propiedade de Dª María Lourdes, Dª María Eugenia, D. José Florentino, Dª María Victoria e Dª Isabel Lopo Vaamonde, situada en "Sodreira", de
mil setenta metros cadrados; terreo dedicado a prado e labradío, que linda: Norte, Modesto García Buján (1918); sur, Marcelino e María López Guerra (1915); leste, Mercedes Díaz Castiñeiras
(1920) e río Tinto; e oeste, camiño. Inscrita no Rexistro da Propiedade de Padrón ó tomo 423,
libro 112, folio 49 e finca nº 10.844. Foi avaliada polo périto agrícola D. Luis Moreira Matos na
cantidade de un millón seiscentas cinco mil pesetas, e os seus donos ofértana en un millón
catrocentas corenta e catro mil cincocentas pesetas.--------------------------------------------------------

c) Finca nº 1917 do P.X.C.P. de Calo, propiedade de D. Modesto e D. José García Buján,
situada en "Sodreira", de oitocentos sesenta metros cadrados; terreo dedicado a prado e labradío,
que linda: Norte, Modesto García Buján (1918); sur, Manuela Díaz Torres (1916); leste, Mercedes
Díaz Castiñeiras (1920); e oeste, camiño. Inscrita no Rexistro da Propiedade de Padrón ó tomo
423, libro 112, folio 51 e finca nº 10.845. Foi avaliada polo périto agrícola D. Luis Moreira Matos
na cantidade de un millón duascentas noventa mil pesetas, e os seus donos ofértana en un millón
cento sesenta e unha mil pesetas.--------------------------------------------------d) Finca nº 1918 do P.X.C.P. de Calo, propiedade de D. Modesto García Buján, situada
en "Sodreira", de seiscentos dez metros cadrados; terreo dedicado a prado e labradío, que linda:
Norte, María Rivas Angueira (1919); sur, José García Buján (1917); leste, Mercedes Díaz
Castiñeiras (1920); e Oeste, camiño. Inscrita no Rexistro da Propiedade de Padrón ó tomo 423,
libro 112, folio 53 e finca nº 10.846. Foi avaliada polo périto agrícola D. Luis Moreira Matos na
cantidade de novecentas quince mil pesetas, e os seus donos ofértana en oitocentas vintetrés mil
cincocentas pesetas.--------------------------------------------------------------------------------------------e) Finca nº 1919 do P.X.C.P. de Calo, propiedade de Dª Manuela Delfina Hortas Rivas,
situada en "Sodreira", de oitocentos corenta metros cadrados; terreo dedicado a prado e labradío,
que linda: Norte, zona excluída; sur, Modesto Garía Buján (1918); leste, Mercedes Díaz Castiñeiras (1920); e oeste, camiño. Inscrita no Rexistro da Propiedade de Padrón ó tomo 423, libro
112, folio 55 e finca nº 10.847. Foi avaliada polo périto agrícola D. Luis Moreira Matos na cantidade de un millón duascentas sesenta mil pesetas, e a súa dona ofértaa en un millón cento trinta e
catro mil pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Noriega Sánchez manifesta que non se opón a que se merquen terreos para este fin,
e pregunta se existe un proxecto planificado e secuenciado para a construcción de depuradoras e
de saneamentos, porque lle dá a impresión de que se está levando de maneira desorganizada e
improvisando; o Sr. Alcalde respóndelle que existe un proxecto, pero quen planifica é a C.P.T.
O.P.V., limitándose o concello a merca-los terreos e autoriza-las obras. O Sr. Noriega manifesta
que incluso así pensa que a planificación é deficiente, porque se mercaron terreos para a depuradora de Calo, e foron insuficientes e agora hai que facerse con máis leiras para poder poñela aí.--O Sr. Parajó Liñares maniféstase a favor da compra destas fincas, e di que en "Rogos e
preguntas" fará unha proposta relacionada con este tema.------------------------------------------------O pleno do concello, por unanimidade acorda:----------------------------------------------------1º.- Adquirirlle a D. Marcelino e Dª María López Guerra a finca nº 1915 do P.X.C.P. de
Calo, no prezo de un millón duascentas quince mil pesetas.---------------------------------------------2º.- Adquirirlle a Dª María Lourdes, María Eugenia, José Florentino, María Victoria e
Isabel Lopo Vaamonde a finca nº 1916 do P.X.C.P. de Calo, no prezo de un millón catrocentas
corenta e catro mil cincocentas pesetas.---------------------------------------------------------------------3º.- Adquirirlle a D. Modesto e D. José García Buján a finca nº 1917 do P.X.C.P. de Calo,
no prezo de un millón cento sesenta e unha mil pesetas.------------------------------------------4º.- Adquirirlle a D. Modesto García Buján a finca nº 1918 do P.X.C.P. de Calo, no prezo
de oitocentas vintetrés mil cincocentas pesetas.-----------------------------------------5º.- Adquirirlle a Dª Manuela Delfina Hortas Rivas a finca nº 1919 do P.X.C.P. de Calo,
no prezo de un millón cento trinta e catro mil pesetas.---------------------------------------------------6º.- Facultar ó Sr. Alcalde-Presidente deste concello para formaliza-la adquisición das
anteditas fincas e para continua-los demais trámites do expediente.------------------------------------4.- COMPRA LEIRA PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVENDAS SOCIAIS .- O Sr.
Alcalde manifesta que retira este asunto da orde do día debido á que "M.C. MAPOCA E
OUTROS, S.L." retirou a oferta que tiña presentada; o Sr. Noriega Sánchez manifesta que lle

parece sospeitoso que a empresa retirara a oferta; que tal parece que se dean fenómenos
paranormais neste concello. O Sr. Secretario dille que MAPOCA presentou onte no rexistro un
escrito, cando o Sr. Tallón estaba nas oficinas municipais, e xusto antes de que este presentase as
preguntas do pleno, e o Sr. Tallón di que iso non ten que ver, xa que os periódicos se fan de onte
para hoxe.--------------------------------------------------------------------------------------------------------5.- MOCIÓN BNG PARA A CONSTITUCIÓN DO CONSELLO ESCOLAR MUNICIPAL .- O Sr. Noriega Sánchez dá lectura á moción do grupo municipal do BNG de data
22-06-2000, nº 1184, que copiada literalmente di o que segue:------------------------------------------"A Xunta de Galicia promulgou en 1986 a Lei de Consellos Escolares de Galicia (Lei
3/1986 do 18 de decembro - DOG 26/XII/86) co obxectivo de desenvolve-lo dereito constitucional á participación na programación xeral do ensino.= Nesta lei indícase que a participación debe
estenderse tamén ó ámbito municipal, polo que establece a obrigatoriedade de constituír,
naqueles concellos que dispoñan de alomenos un colexio de educación primaria, Consellos Escolares municipais, que serán presididos polo Alcalde e exercerán as competencias que o título terceiro da propia lei establece.= Como desenvolvemento da devandita lei, a Xunta aprobou o
Decreto 44/1988 do 11 de febreiro - DOG do 11/III/88, polo que establece a constitución e o
funcionamento dos Consellos Escolares municipais "concebidos como pezas básicas e fundamentais para a eficaz instrumentalización da participación da comunidade escolar" e acadar, ademais, "un alto nivel de interlocución co poder municipal".= A corporación municipal de Teo
aprobou nunha sesión plenaria celebrada en outubro de 1988 a constitución do Consello Escolar
municipal, pero este acordo no chegou a executarse.= A creación do IES en Cacheiras, o incremento da poboación e o conseguinte medro das necesidades educativas requiren unha maior
participación dos sectores afectados na avaliación e programación das necesidades educativas a
nivel municipal.= Esta situación toma, hoxe en día, carácter de urxencia pola tentativa de que
alumnos/as deste concello sexan empuxados a estudia-la educación secundaria nun concello
veciño, rompendo a legalidade establecida no mapa escolar de Galicia, que fixa a adscrición dos
colexios de primaria ó instituto de secundaria do concello. Por outra banda, a limitada e descompensada oferta de bacharelatos e ciclos formativos pode provocar que os nosos estudiantes teñan
que marchar ou renuncien a estudiar aquilo que máis lles interesa.= En virtude do anteriormente
exposto, o BNG solicita:= Que por parte desta Alcaldía se proceda a realiza-los trámites necesarios para a constitución do Consello Escolar municipal, tal como a Lei 3/86 establece e o Decreto
44/88 desenvolve.".---------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Noriega Sánchez manifesta que o motivo desta moción é activar e acelera-la constitución do Consello Escolar municipal, acordada xa por un pleno nos tempos do Alcalde D. Ignacio Varela, e pensa que sería moi útil constituílo agora, para que poida funcionar no comezo
do novo curso escolar; que soamente se trata de dar cumprimento a algo xa
acordado.-----------------O Sr. Alcalde manifesta que o concello está colaborando cos colexios e co instituto, e que
ten un delegado en cada un dos Consellos Escolares destes centros, pero que lle parece perfecto
constituí-lo Consello Escolar municipal, polo que apoiará a moción.----------------------------------O Sr. Hombre Eiras manifesta que tamén está de acordo con esta moción, para doutar de
contido ó Consello Escolar municipal e palia-las deficiencias que haxa ou que poidan xurdir. O
Sr. Noriega Sánchez responde que se congratula de que, por unha vez, unha moción do BNG
sexa aprobada unanimemente.--------------------------------------------------------------------------------O pleno do concello, por unanimidade, acorda constituí-lo Consello Escolar municipal,
segundo acordo adoptado por este organismo no ano 1988, facultando ó Sr. Alcalde-Presidente
do concello para continua-los demais trámites do expediente.-------------------------------------------6.- MOCIÓN BNG SOBRE A IMPLANTACIÓN DA E.S.P.O .- A continuación, o Sr.
Noriega Sánchez dá lectura á moción presentada en data 23-06-2000 (nº 1183), que di o seguinte:

"O próximo curso académico implantaranse en Galicia, con carácter xeralizado, os novos
bacharelatos e ciclos formativos de Formación Profesional específica. Esta circunstancia ten unha
gran incidencia no concello de Teo, dada a moi limitada e descompensada oferta dos mes- mos,
de xeito que o noso alumnado vai carecer de igualdade de oportunidades en relación a ou- tros
concellos para acceder a este tipo de ensinanzas.= A Orde do 24 de abril do 2000 da Conse- llería
de Educación e Ordenación universitaria, que regula a admisión de alumnos/as a estas ensinanzas, introduce como criterio determinante de acceso a proximidade xeográfica ó centro
educativo no que se desexa estudiar. O alumnado deste concello terá, como consecuencia, case
nulas posibilidades de estudiar bacharelatos ou ciclos formativos de reducida ou limitada oferta
que non se impartan cerca do seu domicilio.= Esta decisión fai moi difícil a igualdade de oportunidades no acceso á educación, principalmente pola falta de oferta. Este feito é aínda máis grave
se temos en conta que para acceder a ciclos formativos de grao superior é criterio preferente ter
cursado determinados bacharelatos e materias concretas dos mesmos. Por outra banda, o noso
alumnado estaría en inferioridade de condicións para realizar estudios universitarios nos que se
imparten materias que son introducidas nos bacharelatos que non temos.= No concello de Teo só
se ofertan dous bacharelatos: o de Humanidades e Ciencias Sociais e o de Ciencias da natureza e
da saúde. Non existen ciclos formativos de grao medio ou superior nin o bacharelato de tecnoloxía nin o de artes. Tampouco existen programas de garantía social.= Por estes motivos, o grupo
municipal do BNG propón a adopción do seguinte acordo:= Solicitar da Xunta de Galicia que:=
-Proceda á reordenación da oferta educativa da ESPO de xeito que se posibilite a todo o alumnado do concello acceder ós estudios do bacharelato que desexe. Neste sentido demandamos a implantación, con carácter urxente, do bacharelato na modalidade de tecnoloxía.= -Reelabore unha
oferta educativa da ESPO compensada para tódalas comarcas de Galicia, para que o alumnado
poida acceder ós estudios que o tecido productivo e o mercado laboral demandan.= -Consecuentemente, reclamamos que se estableza no instituto de Cacheiras un ciclo formativo de grao medio
e outro de grao superior. Do mesmo xeito, consideramos necesaria a implantación dun programa
de garantía social, dirixido a aqueles xoves entre 16 e 21 anos de idade que non contan co título
de graduado en secundaria.= -Modifique a Orde do 24 de abril do 2000 de admisión de alumnos
/as, porque -polas razóns expostas- resulta gravemente discriminatoria para o alumnado do concello de Teo.".---------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Noriega manifesta que cando os rapaces rematan a ESO teñen dúas opcións: estudiar bacharelato (co que poden acceder á universidade ou a ciclos formativos de grao superior)
ou estudiar un ciclo formativo de grao medio (co que acceden ós ciclos formativos de grao superior, a programas de garantía social ou a escolas obradoiro); que esta moción vén motivada
porque nos centros de ensino de Teo non se imparten ciclos formativos de grao medio nin de
grao superior, non hai xa escola obradoiro, tampouco hai programas de garantía social e só se
imparten dúas modalidades de bacharelato. Di que os rapaces de Teo, soamente polo feito de
vivir neste concello, teñen menos probabilidades de facer un ciclo formativo cós de Santiago, xa
que á hora de optar a unha praza nun centro de ensino prímase a cercanía deste ó domicilio do
alumno e tamén que teña algún irmán estudiando no mesmo centro. Pensa que os rapaces deben
elixir que van estudiar decidindo segundo os seus gustos ou as súas aptitudes, e non se pode
limi- tárlle-la oferta polo mero feito de vivir nun concello que ten pouco que
ofrecerlles.-----------------O Sr. Ouro Calvelo le a resposta do grupo de goberno, dicindo:-------------------------------"Para realiza-lo axeitado estudio das distintas variables que inciden na oferta educativa e a
súa oportuna distribución en toda a xeografía de Galicia, era necesario concretar un ámbito territorial de referencia. A este respecto tomouse como marco referencial a distribución comarcal
establecida no Decreto 65/1997, polo que se aproba definitivamente o mapa comarcal de Gali-

cia.= A modalidade de bacharelato de tecnoloxía, en xeral, ofértase conxuntamente con ciclos
formativos de grao superior de familias profesionais de carácter industrial, tendo en conta que
proporciona a formación de base necesaria para eses ciclos, obténdose así unha oferta de
calidade e especializada. Se ben, tamén se oferta nas comarcas cun importante número de
alumnos a efec- tos de diversifica-la oferta.= Neste sentido, na comarca de Santiago a Consellería
de Educación e Ordenación universitaria oferta para o vindeiro curso prazas suficientes de
bacharelato nas catro modalidades existentes e garante a escolarización de todo o alumnado que
desexe cursar esta etapa educativa.= Cómpre aclarar que nin o bacharelato de tecnoloxía é
prioritario para acceder a determinados ciclos formativos nin existen 'materias chaves' para
acceder ós mesmos. O acceso a ciclos formativos de grao superior está regulado por unha norma
de carácter estatal, na que se establece que, desde calquera bacharelato, se pode acceder a tódolos
ciclos formativos. O cursar unha determinada modalidade dá preferencia para o acceso a certos
ciclos, sendo o bacharelato de ciencias da natureza e da saúde o único que outorga esta
preferencia para cursar tódolos ciclos formativos de grao superior que se imparten en Galicia.= O
acceso ás titulacións universitarias non está directamente vinculado coas modalidades de
bacharelato, senón coas vías ou opcións compostas de determinadas materias que o alumnado
deberá escoller ó cursar unha das modali- dades, sendo posible, desde unha modalidade, cursar
materias que lle permitan face-las probas de acceso á universidade por dúas vías.= Do mesmo
xeito realízase para o curso 2000-2001 unha oferta ampla de ciclos formativos de Formación
Profesional, que satisfará a posible demanda existente, tendo posibilidades de acceso ós mesmos
tódolos alumnos da comarca en igualdade de condicións.= A oferta de programas de garantía
social sufrirá un importante incremento cara ó vindeiro curso, ofertándose o número de
programas necesarios para cubri-la demanda de prazas existente nesta comarca.= En canto á orde
de acceso ó bacharelato e ciclos formativos de grao medio, a orde de 24 de abril do 2000 mantén
os criterios da anterior Orde de 1995, que son os que contempla a Lei orgánica do dereito á
educación (LODE), lei que data do ano 1984, polo que é sorprendente que se estea a presentar
como a introducción de criterios novos e discriminato- rios.= Así mesmo, a oferta de enxinanzas
post-obrigatorias en xeral e a de formación profesional específica en perticular, non ten un
carácter pechado, e irase adaptando en anos sucesivos ás necesidades de cualificación dos
diversos sectores socioeconómicos de Galicia.= Por outra parte, o grupo do BNG non nos están a
dicir nada que nós non saibamos, no noso programa xa se recolle, e estase a xestionar por parte
do Alcalde a ampliación do IES de Cacheiras e a instala- ción de módulos de formación e o
aumento do sistema de axudas para os ensinos primario, secundario e
universitario.".-----------------------------------------------------------------------------------O Sr. Alcalde manifesta que, polo exposto, o grupo de goberno non vai apoiar esta
moción.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Hombre Eiras, que actúa como portavoz do PSOE neste asunto, manifesta ante
todo que os membros do seu grupo van ter liberdade de voto neste tema, e di que quere facer
unha serie de precisións, ás que dá
lectura:------------------------------------------------------------------------"1ª.- Non é determinante o criterio de proximidade ó centro no que se desexa estudiar; se
ben é certo que nalgúns centros esta circunstancia ten máis puntuación no baremo que utilizan,
non é excluínte.= 2ª.- Non é criterio preferente ter cursados determinados bacharelatos en
materias concretas; é unha obriga, pois, do contrario, o alumno carecería da formación requirida
para cursa-los ciclos formativos. O noso alumnado non está en inferioridade de condicións para
realizar estudios universitarios; terá que elixi-lo centro educativo onde se imparta o bacharelato
que posibilite ó acceso á carreira universitaria que pretenda facer.= 3ª.- O bacharelato tecnolóxico
se imparte nos antigos centros de F.P. Pretender impartilo ni IES iría en detrimento da calidade
de ensino, por carecer este centro das infraestructuras necesarias. Non dubidamos en pedir que se
doute primeiro ó IES dos medios precisos e se instaure posteriormente nel esta ensinanza.= 4ª.En canto ós ciclos formativos, cómpre que se estableza un criterio de prioridades para saber que
ciclo sería idóneo impartir neste concello.= Tendo en conta que os ciclos medios e superiores

teñen como asignatura a FCT é moi importante determinar o perfil do tecido productivo do noso
concello para que non lle resulta gravosa ós alumnos a realización da FCT e, así mesmo, as
empresas do concello poidan contratar no futuro como traballadores ós alumnos que fagan
prácticas nelas.= Considerando o anteriormente exposto, débese realizar primeiramen- te un
estudio detallado para poder formaliza-la solicitude dun ciclo de grao medio ou de grao superior
no que se deben ter en conta as opinións de tódolos sectores implicados.".-----------------O Sr. Hombre manifesta que a súa postura ante a moción do BNG será a abstención, en
tanto non se acometa a realización do citado estudio.-----------------------------------------------------O Sr. Noriega Sánchez manifesta que a Xunta de Galicia, coa delimitación en comarcas,
crea unha zona de influencia, pero que de feito vai existir unha discriminación, xa que os
alumnos residentes en Compostela terán preferencia para acceder ás prazas nos centros de ensino
e as vacantes quedarán para que se cubran cos alumnos de fóra de Santiago; que se barema con 1
punto a residencia no mesmo concello e ata con 3 puntos ter irmáns estudiando no mesmo
centro; e, con respecto á intervención do Sr. Hombre, o Sr. Noriega manifesta que o propio IES
pide que se aumenten as instalacións para poder aumenta-la oferta educativa, e que a postura
deste señor lle parece unha traición ó seu partido e ós seus electores, polo que só lle vai concede-la súa indiferencia. Dille que lle recorda unha frase de Ernesto Sábato: "o home de hoxe é unha
venda que envolve o vacío absoluto", ó que Aute engadíu: "venda que se vende ó mellor postor".
O Sr. Hombre Eiras manifesta que non ten intención de polemizar, e que o asunto desta
moción non é un tema que se poida tratar xenericamente; que pensa que hai que pelexar contra o
sistema educativo, pero que non se diga que en Teo se discrimina ós alumnos cando estamos á
beira de Santiago, que hai outras zonas moito máis prexudicadas. Pensa que hai que concretar,
non falar xenericamente, co que só se conseguirá que o asunto acabe no fondo do
caixón.---------O Sr. Alcalde reitera a postura do seu grupo, dicindo que Santiago oferta prazas suficientes para os alumnos de Teo en tódalas modalidades de ensino.------------------------------------------O Sr. Noriega pídelle ó Sr. Hombre que non diga que a moción trata este tema dun modo
xenérico, tanto máis canto que foi ó IES a pedir que non se apoiase a petición do BNG; o Sr.
Hombre respóndelle que foi consultar, non desacreditar.-------------------------------------------------O Sr. Tallón Mesías pide a palabra para explicación de voto, e manifesta que consultou ó
seu partido sobre a moción e lle dixeron que é válida polo que votará a favor dela.-----------------A Sra. Blanco Fernández pide igualmente turno para explicación de voto, e manifesta que
tamén consultou e lle dixeron que a moción é válida, pero que ten lagoas, polo que non a apoiará.
Sometida a votación, a moción obtén catro votos a favor (dos Sres. Noriega Sánchez e
Tallón Mesías e das Sras. Bugallo Rodríguez e Amieiro Rodríguez), seis en contra (dos Sres.
Blanco Martínez, Castroagudín Valladares, Cajaraville Campos, Ouro Calvelo, Mata Iglesias e
Aller Suárez) e sete abstencións (dos Sres. Parajó Liñares, Hombre Eiras, Neira Picallo, Fandiño
Pazos, Filloy Villar e Fernández Fernández, e da Sra. Blanco Fernández), polo que resulta desestimada.------------------------------------------------------------------------------------------------------------7.- ESTUDIOS DE DETALLE .-------------------------------------------------------------------a) O Sr. Alcalde dá conta do estudio de detalle e proxecto de compensación tramitados a
instancia de D. Ramón Souto Caneda, en representación de "UNEDA, S.L.", redactado polo
arquitecto D. Antonio González Gil, comprensivo das fincas 38-1-A, 38-1-A1, 14, 31 e 156 do
P.X.C.P. de Montouto-Cacheiras, de dous mil novecentos dez 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 anuncios insertos en "La Voz de Galicia" de 04-05-2000 e no D.O.G. nº 81, de 27-04-2000, sen que se
presentase ningunha reclamación na súa contra.-----------------------------------------------------------O Sr. Noriega Sánchez manifesta que neste asunto actuará como portavoz do BNG a Sra.
Bugallo Rodríguez, e esta manifesta que os estudios de detalle son unha excepción a unha regra,
pero que neste concello se están convertindo nunha regra; e con referencia ó expediente de
"UNEDA, S.L.", manifesta que está tan incompleto que nin o mesmo Secretario era capaz de
identificar no plano as fincas que comprende, e que o terreo que pretende ceder como aproveitamento urbanístico (547 m2) está tan mal situado e é tan inútil que provocou a risa na sesión da
comisión de urbanismo, e riron non soamente a concelleira do BNG, senón tódolos presentes.
Cre que os terreos que se ceden como aproveitamento urbanístico son fundamentais para poder
doutar ós veciños de equipamento e de servicios, e o que eles pretenden ceder non vale para
nada.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Parajó Liñares manifesta que o terreo ó que alude a Sra. Bugallo Rodríguez son
unhas franxas estreitas que só serven para que o concello teña que arranxalas; propón que o
promotor se quede con ese terreo e dea a cambio en metálico o valor do 10% de aproveitamento
urbanístico ou faga obras para o concello por ese importe.-----------------------------------------------O Sr. Secretario manifesta que pegada ó terreo que se pretende ceder hai unha pista de 8
metros, polo que esas franxas poderían aproveitarse para facer aí un aparcamento, e que o
promotor oferta tamén construír 1 km. de alcantarillado. O Sr. Parajó manifesta que xa se deu un
caso similar a este, no que os promotores cederon un terreo e aínda non estaba rematado o
expediente e xa veu xente ó concello para protestar e que se arranxase o terreo do concello, e reitera a súa proposta; a Sra. Bugallo dille que, en primeiro lugar, o concello pode aprobar ou non
aprobar este estudio de detalle, pero non é quen de modificalo; e, en segundo lugar, que a
propos- ta do Sr. Parajó está conculcando o espírito da lei, que o 10% de aproveitamento
urbanístico non é para que o paguen en cartos, a poder ser (aínda que parece que os presupostos
municipais dimi- nuíron despois das eleccións e hai falta de metálico), senón que esas cesións
pretenden que o concello dispoña de terreos para doutar ós veciños de servicios e equipamentos.
Opina que o ló- xico é non aprobar este estudio de detalle e devolverllo ó promotor para que
volva a traelo cando faga unha cesión de terreo en
condicións.-------------------------------------------------------------------O Sr. Parajó Liñares manifesta que está no seu ánimo apoia-la construcción en Teo, pero
que quere que os estudios de detalle vaian perfectamente e que os terreos que se cedan sexan un
beneficio para o concello, non unha carga, polo que a postura do seu grupo neste asunto será a
abstención; o Sr. Alcalde respóndelle que os terreos que se cedan, sexa cal sexa o uso que se lles
dea (xardíns, aparcadoiros, parques...) suporán unha carga para o concello en tanto que terá que
facerse cargo do seu mantemento.----------------------------------------------------------------------------O pleno do concello, por dez votos a favor (dos Sres. Blanco Martínez, Castroagudín
Valladares, Cajaraville Campos, Ouro Calvelo, Mata Iglesias, Aller Suárez, Neira Picallo, Fandiño
Pazos, Filloy Villar e Fernández Fernández), tres en contra (do Sr. Noriega Sánchez e das Sras.
Bugallo Rodríguez e Amieiro Rodríguez) e catro abstencións (dos Sres. Parajó Liñares, Tallón
Mesías e Hombre Eiras e da Sra. 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. Ramón Souto Caneda en representación de "UNEDA 2000", 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) O Sr. Alcalde dá conta do estudio de detalle e proxecto de compensación tramitados a
instancia de D. MANUEL RODRÍGUEZ LAREO, redactado polo arquitecto D. Carlos Guerre- ro
González, comprensivo da finca nº 65 de Cacheiras, situada en "Monte de San Sadurniño"-Cobas, de catrocentos seis con oitenta e seis 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 anuncios insertos en "La Voz de Galicia" de 01-06-2000 e no D.O.G. nº 101, de 25-05-2000, sen que se
presentase ningunha reclamación na súa contra.--------------------------------------------------------A Sra. Bugallo Rodríguez manifesta, en canto á cesión de terreo para aproveitamento
urbanístico, que neste caso o promotor chega ata o extremo de pintar nel, no plano, coches (xa
está dicindo que é para aparcamento). Pensa que é absurdo aprobar cousas que se poden rexeitar
a fin de que ofrezan terreos máis beneficiosos para os veciños. Manifesta tamén que este estudio
de detalle contempla un edificio que será construído en sentido perpendicular á estrada e xusto ó
lado doutra construída paralelamente á estrada, o que non colle en ningunha cabeza; pide que a
próxima que se faga se coloque en sentido oblicuo e a seguinte sexa un bloque de oitenta pisos.
Manifesta que en cousas como esta é onde se ve máis claramente a falta de planeamento que
existe neste concello.-------------------------------------------------------------------------------------------Ó Sr. Parajó Liñares estráñalle que este edificio se vaia construír perpendicular á estrada;
di que leva un mirador, e que se as novas normas urbanísticas deixan construír polo lado de
abaixo desa zona, este xa vai ser moito menos mirador, porque van ter que mirar para o edificio
de enfrente. Manifesta que non ve ben que se deixe construír un bloque de vivendas perpendicular á estrada de par doutro que vai paralelo a esta, e tampouco está de acordo co terreo que se
pre- tende ceder ó concello como aproveitamento
urbanístico.------------------------------------------------O pleno do concello, por dez votos a favor (dos Sres. Blanco Martínez, Castroagudín
Valladares, Cajaraville Campos, Ouro Calvelo, Mata Iglesias, Aller Suárez, Neira Picallo, Fandiño
Pazos, Filloy Villar e Fernández Fernández), catro en contra (dos Sres. Noriega Sánchez e Tallón
Mesías e das Sras. Bugallo Rodríguez e Amieiro Rodríguez) e tres abstencións (dos Sres. Parajó
Liñares e Hombre Eiras e da Sra. 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. Manuel Rodríguez
Lareo, 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.---------------------------------------------------------------------8.- ACTIVIDADES MOLESTAS .----------------------------------------------------------------a) Examinado o expediente promovido por "REPSOL BUTANO, S.A." en virtude de
instancia nº 519, de data 20-03-2000, solicitando licencia municipal para a instalación, apertura e
funcionamento de dous depósitos soterrados de 19.070 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 20-03-2000.-----------------------------------------------------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 asignado 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 actividades 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 dezasete 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 dous depósitos soterrados de 19.070 litros de
propano para subministro a 131 vivendas no lugar de Montouto (urbanización Os Carballos),
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 686, de data 14-04-2000, solicitando licencia municipal para a instalación, apertura e
funcionamento dun depósito aéreo de 10.000 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 14-04-2000.-----------------------------------------------------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 asignado 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 actividades 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 dezasete membros asistentes, sendo o
número legal o de dezasete, acorda:--------------------------------------------------------------------------1º.- Informar FAVORABLEMENTE a concesión de licencia municipal instada por
"Repsol Butano, S.A." para a instalación dun depósito aéreo de 10.000 litros de propano, para
subministro a 48 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.-------------------------------------------------

c) Examinado o expediente promovido por "M.C. MAPOCA, S.L." en virtude de instancia nº 742, de data 26-04-2000, solicitando licencia municipal para a instalación, apertura e
funcionamento de FERRETERÍA E DERIVADOS, 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 26-04-2000.-----------------------------------------------------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 asignado 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 actividades 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 dezasete membros asistentes, sendo o
número legal o de dezasete, acorda:--------------------------------------------------------------------------1º.- Informar FAVORABLEMENTE a concesión de licencia municipal instada por "M.C.
MAPOCA, S.L." para a instalación de Ferretería e derivados no lugar de Ramallosa nº 3-baixo,
parroquia de Lucí deste concello, porque no expediente se cumpriron tódalas prescricións legais.2º.- Dar traslado do expediente completo á Comisión Provincial de Medio Ambiente, para
os efectos previstos no 33 do referido Regulamento.------------------------------------------------d) Examinado o expediente promovido por "HNOS. LAGO RÍOS, S.L." en virtude de
instancia nº 801, de data 08-05-2000, solicitando licencia municipal para a instalación, apertura e
funcionamento dun tanque de 2.450 litros de G.L.P., 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 08-05-2000.-----------------------------------------------------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 asignado 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 actividades 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 dezasete 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 dun tanque de 2.450 litros de G.L.P. para servicio a
edificio de 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.------------------------------------------------Antes de entrar en rogos e preguntas, o Sr. Noriega Sánchez pide que se vote a urxencia e
a inclusión na orde do día da seguinte moción:------------------------------------------------------------"MOCIÓN PARA QUE A TELEVISIÓN LOCAL DE TEO RETRANSMITA EN DIRECTO OS PLENOS MUNICIPAIS.= As televisións locais que funcionan mediante concesión
municipal deben ter un deseño de contidos que, ademais da función lúdica que lles é propia,
permita desenvolve-lo fin de servicio público que lles é inherente.= Neste sentido, a televisión
local de Teo tense caracterizado por un absoluto desprecio desta misión de servicio público,
servindo só como medio difusor de produccións alleas que nada teñen que ver coa nosa realidade ou, no mellor dos casos, como ente propagandístico do goberno municipal. Resulta impresentable que desde a constitución da actual corporación non se teña dado información filmada de
ningún pleno municipal, nin que os grupos da oposición teñan sido entrevistados ou viran reflexadas as súas opinións e propostas.= Está claro que, nesta situación, cómpre un regulamento de
funcionamento da televisión local e, consecuentemente, o BNG comprométese a presentalo nos
próximos meses buscando, eso si, o máximo consenso entre as forzas políticas que compoñen a
corporación.= Sen embargo, existen medidas de carácter urxente que cómpre aplicar, e polo
tanto =SOLICÍTASE = A retransmisión en directo dos plenos municipais que teñan lugar no
concello de Teo a partir da data de hoxe.= Teo, 30 de xuño do
2000.".-------------------------------------------Os Sres. Noriega Sánchez, Tallón Mesías, Neira Picallo, Fandiño Pazos, Filloy Villar e
Fernández Fernández e as Sras. Bugallo Rodríguez e Amieiro Rodríguez votan a favor da urxencia da moción, e os Sres. Parajó Liñares, Hombre Eiras, Blanco Martínez, Castroagudín Valladares, Cajaraville Campos, Ouro Calvelo, Mata Iglesias e Aller Suárez e a Sra. Blanco Fernández
votan en contra.-------------------------------------------------------------------------------------------------A corporación municipal, por maioría de nove votos a oito, (sendo o número legal e de
asistentes e de dezasete) desestima a urxencia desta moción, polo que non se debaterá no
presente pleno.--------------------------------------------------------------------------------------------------Neste momento abandoan a sala o Sr. Alcalde e mailo Sr. Filloy Villar, pasando o Sr.
Castroagudín Valladares a presidi-la sesión.---------------------------------------------------------------O pleno do concello, por oito votos a favor (dos Sres. Noriega Sánchez, Tallón Mesías,
Neira Picallo, Fandiño Pazos e Fernández Fernández e as Sras. Bugallo Rodríguez, Amieiro
Rodríguez e Blanco Fernández), cinco en contra (dos Sres. Castroagudín Valladares, Cajaraville
Campos, Ouro Calvelo, Mata Iglesias e Aller Suárez) e dúas abstencións (dos Sres. Parajó
Liñares e Hombre Eiras), sendo o número legal o de dezasete e de asistentes o de quince, acorda
declarar de urxencia e incluír na orde do día o seguinte punto:-------------------------------------------

9.- MOCIÓN BNG PARA PARALIZACIÓN E SANCION DE OBRAS NO SAU-4.A Sra. Bugallo Rodríguez dá lectura á moción do grupo municipal do BNG que di o seguinte:
"MOCIÓN PARA A PARALIZACIÓN E SANCIÓN DAS OBRAS REALIZADAS NO SAU-4
SEN LICENCIA MUNICIPAL.= 1. Dado que nos terreos do SAU-4, en Pedrouso-Cacheiras, se
ten realizado un gran volume de edificación sen licencia municipal, obras que necesitan ademais
dun proxecto de urbanización que debe ser aprobado polo pleno municipal (como o BNG xa ten
denunciado en anteriores pleno).= 2. Dado que segundo consta na acta do pleno que tivo lugar o
día 26 de maio do presente ano, con data 13 de abril se decretou a orde de paralización das obras
e que estas seguen adiante na máis completa ilegalidade.= 3. Dado que o Regulamento de disciplina urbanística para o desenvolvemento e aplicación da Lei do solo de Galicia (Decreto
28/1999, DOG de 17 de febreiro de 1999) establece textualmente:= 'Artigo 49. Cando os actos de
edificación ou uso do solo, previstos no art. 10 deste Regulamento, que se atopen en curso de
execución, se efectuasen sen licencia ou orde de execución, ou sen axustarse ás condicións sinaladas nelas, o alcalde disporá a suspensión inmediata dos ditos actos e a iniciación do procedemento de reposición da legalidade.= Artigo 50. O acordo de suspensión dos actos de edificación
ou uso do solo será inmediatamente executivo e notificaráselle ós interesados. Se non se
paralizase a actividade no prazo das vintecatro horas seguintes á notificación, o alcalde procederá á adopción das medidas previstas na sección segunda deste capítulo.= Artigo 52. Nos supostos
en que se acorde a suspensión de actos de edificación ou uso do solo, o alcalde deberá adopta-las
medidas necesarias para garanti-la total interrupción da actividade. Coa dita finalidade, o alcalde
poderá ordena-la retirada dos materiais preparados para seren utilizados na obra ou actividade
suspendida e a maquinaria afecta a ela, cando o interesado non o fixese no prazo das vintecatro
horas seguintes á notificación do acordo de suspensión e houbese incumprimento do dito
acordo. No suposto de que o interesado non procedese á retirada dos materiais e da maquinaria, a
autori- dade que ordenou a suspensión poderá retiralos ou precintalos. Os materiais e a
maquinaria reti- rados quedarán a disposición do interesado, que satisfará os gastos de transporte
e custodia.= Artigo 76. As sancións por infraccións urbanísticas imporanse con independencia
das demais medidas previstas neste regulamento.= Artigo 84. Aqueles que realicen obras de
urbanización sen a aprobación previa do planeamento e do proxecto de urbanización esixibles
serán sanciona- dos cunha multa do 30 ó 50% do valor da obra realizada.'.= SOLICÍTASE:= 1.
Que o luns 3 de xullo do 2000, a primeira hora da mañá, no caso de que non foran retirados do
SAU-4 os mate- riais e a maquinaria de construcción se proceda, de acordo co art. 52 do
Regulamento anterior- mente citado, ó precintado dos mesmos (ou á retirada dos máis lixeiros).=
2. Que, en cumprimen- to dos artigos 84 e 81 do Regulamento, se impoña unha sanción do valor
do 30% da obra cons- truída, seguindo, coa maior celeridade posible, o procedemento
establecido na lexislación do pro- cedemento administrativo e no Regulamento do procedemento
para o exercicio da potestade san- cionadora, aprobado polo Real Decreto 1398/1993 de 4 de
agosto.".-----------------------------------O Sr. Parajó pregunta se non se deu orde de paralización desas obras, e a Sra. Bugallo
respóndelle que, polo que dixo o Alcalde, si, pero que non se adoptaron as medidas cautelares
que prevé a lei, e ese é o motivo desta moción; o Sr. Secretario manifesta que lle comunicaron
que a obra está paralizada; o Sr. Hombre pregunta se llo comunicaron por escrito, o Sr. Secretario respóndelle que si, e o Sr. Hombre pide conste en acta que a empresa comunicou por escrito
que parou a obra. A Sra. Bugallo pide que a policía municipal comprobe se a obra está parada ou
non, e solicita conste en acta que esta é unha moción para cumprimento da lei e que cada concelleiro será responsable da posición que adopte neste tema; que non hai que debater esta moción,

posto que se trata de cumprimento da lei, que o Alcalde, por lei, ten que toma-las medidas que
esta lle dicta.-----------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Parajó cre que esta é unha medida que habería que tomar non só coas obras do
SAU-4, xa que houbo moitas outras obras antes nas mesmas condicións e non se tomou
ningunha medida contra os seus promotores; que está en contra de que se fomente a persecución
contra a construcción en Teo, e que hai que ter en conta tamén que esta obra leva case dous anos
pendente de licencia municipal, o que é moito tempo para un constructor, que ten os cartos aí
parados. Manifesta que, neste tema, os compoñentes do seu grupo político terán liberdade de
voto. A Sra. Bugallo manifesta que non se pretende persegui-la construcción, senón racionalizala
e que se axuste á lei, e di que lle dá pena que o Sr. Parajó, que coñece tantos casos, non teña
presentado moito antes de agora unha moción como esta; que lle dá pena tamén que se preocupe
pola cons- trucción e non por como se constrúe; e, sobre todo, que lle dá pena ter que estar
debatendo isto co portavoz do PSOE. O Sr. Parajó di que a Sra. Bugallo a ten emprendida con el,
pero el non con ela, polo que non lle vai facer ningún
caso.------------------------------------------------------------O Sr. Tallón Mesías solicita a palabra para explicación de voto, e manifesta que lle parece
inadmisible que a unhas empresas se lles permita construír toda unha urbanización sen licencia e
a un pobre veciño se lle pare a obra dun galpón, polo que votará a favor da moción presentada
polo BNG. O Sr. Castroagudín respóndelle que a obra foi paralizada, e o Sr. Tallón dille que antonte pasou por onda ela e había obreiros traballando nesta obra.---------------------------------------A Sra. Blanco Fernández solicita tamén explicación de voto, e manifesta que, segundo a
súa opinión, o que pasa coa construcción neste concello non é só culpa dos constructores, senón
tamén do funcionamento interno do concello; que lle parece coherente que se paralicen as obras
que se constrúen sen licencia, pero todas, non esta soa, polo que se absterá na votación deste
asunto.------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sometida a votación, a moción obtén sete votos a favor (dos Sres. Noriega Sánchez,
Tallón Mesías, Neira Picallo, Fandiño Pazos e Fernández Fernández e as Sras. Bugallo Rodríguez
e Amieiro Rodríguez), sete en contra (dos Sres. Castroagudín Valladares, Cajaraville Campos,
Ouro Calvelo, Mata Iglesias, Aller Suárez, Parajó Liñares e Hombre Eiras) e unha abstención (da
Sra. Blanco Fernández), sendo o número legal e de asistentes o de dezasete.-------Existindo empate de votos, repítese a votación con idéntico resultado, polo que o Sr. Castroagudín, que preside neste momento a sesión, exerce o seu voto de calidade e a moción resulta
desestimada.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Volven a entrar na sala os Sres. Filloy Villar e Blanco Martínez, e este retoma a presidencia da sesión.----------------------------------------------------------------------------------------------------O pleno do concello, polos dezaseis votos a favor das Sras. Blanco Fernández, Bugallo
Rodríguez e Amieiro Rodríguez e dos Sres. Blanco Martínez, Castroagudín Valladares, Cajaraville Campos, Ouro Calvelo, Mata Iglesias, Aller Suárez, Neira Picallo, Fandiño Pazos, Fernández
Fernández, Parajó Iglesias, Hombre Eiras e Noriega Sánchez (manifestando este último que non
lle parece máis urxente cá moción sobre retransmisión de plenos na TV local) e a abstención do
Sr. Filloy Villar, sendo o número legal e de asistentes o de dezasete, acorda declarar de urxencia e
incluír na orde do día o seguinte punto:-------------------------------------------------------------------10.- MOCIÓN PSOE SOBRE O PREZO DOS COMBUSTIBLES .- A continuación, o
Sr. Parajó Liñares dá lectura á moción presentada en data 29-06-2000 que di o seguinte:----------"No último ano, e máis concretamente nos últimos meses, estamos asistindo á evidencia
de que no sector de hidrocarburos a abolición do monopolio en 1993 non implicou un
incremento da competencia e, xa que logo, unha fixación de prezos de acordo co mercado. Pola
contra, os prezos incrementáronse por enriba do impacto da evolución desfavorable do prezo do
cru e a di- minución da cotización do euro en relación co dólar.= Pero todas estas circunstancias

non expli- can que o prezo dos carburantes en España sexan dos máis altos de Europa e,
ademais, que a diferencia de prezos entre as distintas compañías subministradoras sexa inferior ó
1%. Situación que revela que no sector de hidrocarburos non funciona a libre competencia, con
grave prexuízo para os consumidores.= No mes de abril, o prezo dos carburantes incrementouse,
en relación co mes anterior, un 0,8%, o dobre que o índice xeral, aumentando un 19,2% no
último ano cando o IPC xeral aumentou o 3,0%.= Este importante encarecemento dos
combustibles ten unha forte incidencia na economía galega por repercutir negativamente na
agricultura, na pesca e no trans- porte en xeral.= No último ano, o IPC do transporte
incrementouse en Galicia nun 6,1% fronte ó 5,5% a nivel estatal, incidindo moi negativamente na
competitividade dos productos galegos.= O gasóleo B (gasóleo agrícola) sufriu tamén un
incremento de prezo considerable no último ano, repercutindo negativamente nas rendas agrarias
pola dependencia deste sector do combustible necesario para as diversas máquinas das
explotacións agrícolas.= No mes de marzo pasado, Gali- cia situábase como a Comunidade co
gasóleo máis caro de España (112,5 pts/litro) fronte a Can- tabria, que se presentaba cos índices
máis baixos.= Así mesmo, os prezos da gasolina súper na Comunidade autónoma galega son os
máis altos de tódalas Comunidades de España, situándose en 140,3 pts/litro.= Con respecto á
gasolina sen chumbo tamén Galicia se presenta como a Comunidade máis desfavorecida con
132,5 pts/litro fronte a Murcia ou o País Vasco, que apare- cen nos índices do mes de marzo cos
prezos máis baixos, segundo os datos que publica o Boletín mensual de Hidrocarburos.= 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:= O concello de Teo insta ó goberno de
España á adopción das medidas necesarias que eviten as subas desmedidas dos carburantes,
entre as que deberán figura-las que garantan a libre compe- tencia, así como á reducción do
imposto especial de hidrocarburos para os sectores do transporte, pesqueiro e
agrícola.".------------------------------------------------------------------------------------------O pleno do concello, por unanimidade dos dezasete membros que o compoñen, acorda
subscribir en tódolos seus termos a moción transcrita.----------------------------------------------------11.- ROGOS E PREGUNTAS .- Toma en primeiro lugar a palabra o Sr.Noriega Sánchez, e:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------1) Roga que se saquen xa os postes de teléfono que están no medio da estrada de Rarís,
posto que supoñen un grave perigo para o tráfico, e se hai un accidente por culpa deles a responsabilidade será do concello; pídelle ó Sr. Alcalde que deixe de dicir "non depende de nós sacalos,
xa fixémo-las xestións para que os saque Telefónica" e faga algo dunha vez. O Sr. Alcalde
respóndelle que o concello xa fixo a canalización para mete-los cables soterrados, aínda que os
tubos os trouxo Telefónica, e, para saca-los postes, só falta que conecten os cables canalizados e
empaten coas liñas dos veciños.-------------------------------------------------------------------------------2) Manifesta que tivo noticias de que en Freixeiro-Reis se levou a cabo por parte do
concello a venda da finca nº 54, polígono 1, da C.P. de Reis, que é unha masa común, e pide que
o Sr. Alcalde comprobe se esa venda se levou a cabo de forma legal (con bandos do concello
anunciando a venda, coa publicidade necesaria para que os veciños da parroquia se enteiraran de
que se ía vende-la leira, etc. etc.); que lle parece raro que, existindo rumores de que nese terreo o
concello ía montar un parque infantil, da noite para a mañá e sen que ninguén se enteire a finca
apareza vendida a un simpatizante do P.P.; e que quixera saber se os cartos ingresados polo
concello por esta venda (caso de que sexa certo) foron investidos na parroquia, tal como
establece a lexislavión vixente para estes efectos. O Sr. Alcalde respóndelle que que non ten
coñecemento desa venda, e mesmo cre que o concello non ten ningunha masa común nesa zona;
que se se procedese ó alleamento dunha finca tería que se-lo pleno quen así o acordase previa-

mente, e que cre que o Sr. Noriega está falando dun terreo co que se quedou Facenda, por ser de
propietarios desaparecidos, e que lle vendeu a un colindante ou algo así. Recórdalle ó Sr. Noriega
que o concello non pode vender un ben como o faría un propietario
particular.------------------------------3) Manifesta que xa ten datos do que custou o artigo publicado no Correo Gallego sobre
as normas subsidiarias do concello: 232.000 pts. Di tamén que os concelleiros do BNG levan un
ano preguntando e denunciando temas urbanísticos, e de pronto o concello publica unha nota
sobre as excelencias das normas subsidiarias e meténdose cos concelleiros do BNG; pois vaille
facer un regalo ó Sr. Alcalde: un dictame do colexio de arquitectos sobre as normas urbanísticas
de Teo, no que estas non saen precisamente ben paradas (dálle ó Sr. Alcalde o documento citado). O Sr. Alcalde respóndelle que xa coñece ese informe, pero agradécelle o regalo ó Sr.
Noriega, quen "parece unha enciclopedia andante". Este dille que, cando lea detidamente ese dictame, decatarase de que insulta a intelixencia dos veciños ó louba-las normas urbanísticas, e por
riba paga con cartos de todos.---------------------------------------------------------------------------------4) En canto á denuncia contra o Padroado do Cemiterio de Luou, pregúntalle ó Sr.
Alcalde se tiña permiso da comisión de goberno para poñela; pregunta tamén se a indemnización
por danos e prexuízos que pide nesa denuncia é para el ou para o concello, dado que fai a denuncia en calidade de Alcalde. Este respóndelle que non sabe en que termos foi interposta a denuncia, xa que é cousa dos avogados. O Sr. Noriega pídelle que lle responda no próximo pleno ordinario, o Sr. Alcalde respóndelle "no próximo ou noutro, xa veremos se lle podo responder ou
non", e o Sr. Noriega dille que non é cuestión de se pode ou non, que a súa obriga, de non facelo
nesta sesión, é responder inexcusablemente na próxima ordinaria.-------------------------------------5) Pregúntalle ó Sr. Alcalde que medidas pensa tomar para garanti-la gobernabilidade do
concello, sendo evidente que está en minoría e tendo en conta o carácter pouco dialogante do rexedor municipal; este respóndelle que iso é problema do equipo de goberno e que non cre que
teña que darlle ningún tipo de explicacións, que xa llo dirá cando estea en minoría e siga gobernando.------------------------------------------------------------------------------------------------------------6) Pide que se lle informe acerca de en cantos procesos xudiciais está inmerso na actualidade o concello; o Sr. Alcalde respondelle que non o sabe neste momento e o Sr. Noriega pide
que lle dea esta información no próximo pleno ordinario.------------------------------------------------Toma a continuación a palabra a Sra. Bugallo Rodríguez e:------------------------------------1) Pregunta por que non se limpa a maleza nos cruces das pistas, xa que está habendo
accidentes tódolos días por mor disto (en Luou, en dous cruces, houbo dous accidentes en cada
un na última semana); o Sr. Alcalde respóndelle que hai tres desbrozadoras limpando as vías municipais (unha propia do concello e dúas alugadas) e que limpan preferentemente polas zonas
onde vai haber pronto unha festa, porque son as que van ter máis tráfico.-----------------------------2) Pregunta se é certo que houbo un accidente no bache da pista de Vilar de Calo, e o Sr.
Alcalde respóndelle que non o sabe, xa que non é garda de tráfico. A Sra. Bugallo pregunta se, de
ser certo o accidente, o concello tería que paga-lo arranxo do coche, e o Sr. Secretario respóndelle que pagaría o seguro de responsabilidade civil do concello, se este é condenado polo xuíz.----3) Pregunta que avances houbo no tema da liña de alta tensión de Lampai, e o Sr. Alcalde
respóndelle que xa puxo en coñecemento do pleno a proposta da empresa e a reunión cos veciños; e xa se comentou o sentir deles sobre a marxe de separación das casas ó técnico , se é que o
poden variar, e o aparellador do concello fixo un novo trazado (que se lle mandou á empresa) e
que de momento non sabe nada máis do tema.-------------------------------------------------------------4) Pregunta polo selado do vertedeiro de Luou, e o Sr. Secretario respóndelle que se van
abrir axiña as plicas para a primeira fase (cre recordar que a mesa de apertura de plicas se constituirá o día 10 de xullo e que o importe desta fase anda polos 16 ou 18 millóns de pesetas). A
Sra. Bugallo pide que se lle avise do día e hora da apertura das plicas, e o Sr. Secretario respóndelle que non hai inconveniente, tanto máis canto que, segundo cre, tócalle a un membro do

BNG formar parte da
mesa.-------------------------------------------------------------------------------------------5) Pregunta que se fixo con respecto ás auditorías que se acordou levar a cabo no concello, e o Sr. Secretario respóndelle que se oficiou ó Consello de Contas e ás Cámaras de Comercio, pero que xa informou de que é ilegal contratalas se non hai consignación presupostaria, polo
que cómpre aproba-los presupostos do 2000 antes de que se leven a cabo. O Sr. Noriega manifesta que non pode haber consignación se non hai presuposto aprobado, e o Sr. Alcalde respóndelle que os presupostos de este ano están case ultimados, que só falta consensuar algunhas modificacións e traelos ó pleno para a súa aprobación.-------------------------------------------------------Seguidamente toma a palabra a Sra. Amieiro Rodríguez, e:------------------------------------1) Manifesta que o prego de condicións da contratación do servicio de limpeza fai constar
que "o contratista será responsable da calidade do servicio", e pregúntalle ó Sr. Alcalde se ten
constancia de que se estea realizando en perfectas condicións, xa que nos Tilos e no Xirimbao
deixa moito que desexar. O Sr. Alcalde respóndelle que mantivo unha reunión coa A.VV. dos
Tilos e outra coa de Parque Montouto, e proximamente vai ter outra tamén coa de San Sadurniño, para ver de mellora-lo servicio de limpeza; que no Xirimbao había moitos botes e desperdicios tirados, polo que nestes días ían ir tres empregados de limpeza para adecentar esa zona, e
que nos Tilos foron uns señores corta-la herba e os arbustos por determinados sitios, pero onde
xa había pólas e plásticos de antes non limparon nin retiraron nada, polo que se ve que se necesita persoal que vaia quita-lo que deixaron.-----------------------------------------------------------------2) Pregunta a que corresponden as facturas do Sr. Sobredo (quen ten subcontratada a
conservación de xardíns) aprobadas na comisión de goberno de 23-05, e o Sr. Alcalde respóndelle que son facturas por traballos alleos á subcontrata que ten ese señor, xa que corresponden a
un recheo para facer un xardín en Oza e a preparación de xardíns, poda de árbores, resembra e
colocación de papeleiras en zonas públicas.----------------------------------------------------------------Toma a palabra o Sr. Parajó Liñares, e:------------------------------------------------------------1) Pregunta sobre o tema da rotonda dos Tilos, e que xestións se fixeron para a corta dos
piñeiros que dificultan a visibilidade da saída desta urbanización á C-541; o Sr. Alcalde
respóndelle que esas árbores están en terreos de Santiago, non de Teo, e que non pode dar orde
de entrar nunha finca privada e cortar uns piñeiros que non son un ben deste concello; e, en
canto á rotonda, responde que viñeron técnicos da Consellería para mira-los accesos que podía
haber para San Sadurniño e a viabilidade da rotonda para Os Tilos e Parque Montouto. O Sr.
Parajó pide que se faga algunha xestión para que se corten as anteditas árbores, e o Sr. Alcalde
respón- delle que oficiará ó concello de Santiago e á C.P.T.O.P.V., a ver se eles o poden
solucionar.------------------2) Pregunta cando se arranxará a pista de Sestelo, e o Sr. Alcalde respóndelle que non hai
inconvenientes para face-lo tramo ata a casa do Sr. Rico, pero que a partir de aí hai unha señora
que está en Arxentina que non deixa tira-lo seu muro, polo que haberá que amplia-lo que se
poida tirando cara á outra beira; que hai que ampliar tamén a ponte, e a dona da finca dixo que
posiblemente non houbera problema; que hai bastantes veciños que dan o seu consentemento
para que se faga a obra, e que xa foi o aparellador municipal mira-lo sitio para face-la memoria
valorada do arranxo desta pista.-------------------------------------------------------------------------------3) Manifesta que o outro día un alto cargo da C.P.T.O.P.V. lle dixo que neste momento a
Consellería ten bastantes cartos, polo que é o momento oportuno para pedi-la depuradora de
Pon- tevea; o Sr. Alcalde respóndelle que fai catro ou cinco días falou co Director Xeral, D.

Agustín Hernández, quen lle dixo que era bo pedirlla ó
Conselleiro.---------------------------------------------4) Manifesta que o outro día estivo con persoal da Deputación, preguntou como estaba o
tema da ampliación das estradas provinciais e lle responderon que, como non tódolos veciños
quixeron cede-los terreos, estaban pendentes da orde da C.P.T.O.P.V. para expropiar, e que a
partir de agora a Deputación vai fixar 7 metros como liña para construír cerres.---------------------5) Manifesta que se están facendo alcantarillados sen facer depuradoras, e que o outro día
un técnico da C.P.T.O.P.V. lle dixo que o concello tiña que poñer unha persoa que vixiase estas
construccións, porque os alcantarillados que se están facendo en Teo "son cero sobre cero", ou
sexa que non son válidos. O Sr. Alcalde respóndelle que supón que a Consellería terá técnicos
que inspeccionen as obras, e o Sr. Parajó dille que ese señor falaba dos alcantarillados que constrúe o concello, non a Consellería, e aludía tanto ós que se fixeron como ós que se están a facer, e
concretamente falaba dos que constrúe Aquagest; pide que se contrate un vixiante para estas
obras, porque despois van vi-los problemas e non é cousa de broma, que as obras de alcantarillado custan moitos cartos.---------------------------------------------------------------------------------------6) Pregunta cando vai traer ó pleno os presupostos, xa que fai dous meses deu un avance
e non se soubo nada máis; cre que non é lóxico que a estas alturas do ano se estea traballando
aínda cos do ano pasado. O Sr. Alcalde respóndelle que os traerá o máis pronto
posible.------------------7) En canto ó arranxo de marquesinas, manifesta que o outro día lle caeron cristais enriba
a unhas persoas que estaban agardando o autobús nunha delas; o Sr. Alcalde respóndelle que
cando sabe dunha marquesina rota manda repoñer inmediatamente os cristais, e que lle agradece
ós concelleiros que lle avisen cando saben dalgunha que necesite arranxo.---------------------------8) Manifesta que cómpre denunciar a Telefónica (no xulgado, ante o Defensor do Pobo
ou onde sexa) polo tema dos postes de Rarís, que aínda non foron retirados, para que o concello
estea a salvo de responsabilidades en caso de que haxa un accidente; o Sr. Alcalde respóndelle
que o concello xa lle reiterou varias veces a Telefónica que retire os postes, e iso consta nas oficinas municipais, de xeito que xa ten documentación na que apoiarse se pasa algo, e o Sr. Parajó
dille que iso non vale para nada. O Sr. Alcalde manifesta que, de todos modos, xa está feita a
canalización para a liña telefónica e a empresa vai quita-los postes dun momento a outro.---------9) Pregunta polo reparto de alumnos do instituto de Cacheiras, dos que a Consellería
quere levar parte para o do Castiñeiriño, e pide que se fagan xestións para que estes rapaces non
teñan que ir estudiar a un centro dun concello que non é o seu; o Sr. Alcalde respóndelle que xa
fixo xestións, e pensa que ó final a Consellería fará o que queira, pero que volverá a falar co
Conselleiro.------------------------------------------------------------------------------------------------------10) Pregunta se se mirou (tal como pedíu no anterior pleno ordinario) por que non comeza a funcionar a gardería infantil dos Tilos, e o Sr. Secretario respóndelle que tanto a cooperativa
como a Consellería lle botaron a culpa toda ó mobiliario, que estaba mercado antes de que a
Consellería mandase reformar máis da metade das instalacións, co que resultou que a maioría
dos mobles non valían e hai que cambialos; que, por exemplo, a gardería levaba antes unha
cociña, e agora o servicio de comedor correrá a cargo dunha empresa de catering, polo que esa
peza xa non é necesaria; e que o Sr. Batán quedou en dar unha solución. O Sr. Alcalde manifesta
que insistirá urxentemente sobre este tema, a fin de que se abra canto
antes.-----------------------------------------11) Manifesta que nunha acta dunha comisión de goberno recente viu que se concedeu
unha subvención de 2 millóns de pesetas para arranxo do local social de Luou, o que lle parece
moi ben, e pide que se aumente a concesión de subvencións a esa parroquia, posto que xa hai
moitos anos que está discriminada en relación a case todo o resto do concello. O Sr. Alcalde respóndelle que fai o reparto o mellor posible, e o Sr. Parajó Liñares dille que estivo facendo un
estudio de investimento por parroquias e hai moitas diferencias. O Sr. Alcalde respóndelle que
este ano se están facendo en Luou os saneamentos da Igrexa e do Aido, que se levou a auga a
Bustelo, que se lle deu subvencións á Asociación cultural e á Agrupación Camposanto de Luou,

que se vai dar outra para limpeza do resto das paredes da igrexa, que o ano pasado se fixo a
piscina e que proximamente se vai clausura-lo vertedeiro, polo que non se pode dicir que o concello non gaste cartos en Luou.-------------------------------------------------------------------------------12) Manifesta que hai moitos sitios nos que aínda non se ve a televisión de Teo (e
algunhas outras canles tampouco); o Sr. Alcalde respóndelle que se puxeron repetidores en Vilar
de Calo e en Montouto, e que os técnicos están efectuando medicións para ver que máis hai que
poñer.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------13) Pregunta cando se rematará o arranxo da pista de Loureiro, e o Sr. Alcalde respóndelle que esa pista (tramo ata Lampai), maila de Trasellas e un cacho pequeno no Sebe están incluídas nun plan da Consellería de Agricultura, e cree que o 50% do custo das obras é a cargo do
concello, e que ignora se as contratará o concello ou a Consellería. O Sr. Parajó pregunta se entón
se vai arranxar de todo esa pista, e o Sr. Alcalde respóndelle que si, pero que non sabe a data,
porque os plans tardan en ser aprobados e executados.---------------------------------------------------14) Pide que se faciliten os datos que pedíu no anterior pleno ordinario sobre a finca dos
Verxeles, o Sr. Alcalde respóndelle que a mandou limpar e o Sr. Secretario manifesta que o
expediente tíñao o anterior asesor xurídico do concello e que, cando se lle rescindíu o contrato,
se lle pasou ó novo; que este dixo que o primeiro que ía facer era pedirlle ó Rexistro datos acerca
de como está inscrita, e que non sabe nada máis; que
preguntará.-------------------------------------------15) Pregunta sobre o alumado dunha zona de Penelas, acerca do que o Sr. Hombre Eiras
fixo un rogo anterior pleno ordinario e que o outro día estaba aínda sen poñer; o mesmo Sr.
Hombre respóndelle que xa falou co electricista, que ten orde de instalalo.---------------------------16) Pregunta sobre as licencias de taxi do concello, e o Sr. Alcalde responde que se mandou fai seis meses o expediente da licencia de eurotaxi e aínda non responderon, e que unha vez
estea esta sacarase o expediente do resto das licencias de taxi.------------------------------------------17) Manifesta que o outro día se falou do arranxo da pista de Calo que vai saír onda a
Peugeot, e que hoxe está chea de auga; o Sr. Alcalde respóndelle que se pedíu presuposto para
pasa-los tubos de alcantarillado e da auga antes de arranxa-lo firme, para evitar ter que volver a
abrila despois, e que o Sr. Fernández está facendo xestións cos veciños para que deixen ampliala.
18) Pregunta sobre a contaminación da auga dunha traída veciñal de Bustelo, problema
que, segundo lle dixeron o outro día, aínda non está solucionado; o Sr. Secretario respóndelle
que lle dixo Aquagest que a auga da traída municipal xa chega a esa zona, e que os veciños
poden en- ganchar nela se
queren.----------------------------------------------------------------------------------------19) Pregunta cando se constituirá a comisión que redactará o regulamento de subvencións, e o Sr. Secretario respóndelle que hai que poñer día para a próxima semana.-----------------O Sr. Tallón dálle as gracias ó Sr. Parajó por face-la maioría das preguntas que tiña el
presentado por escrito nas oficinas municipais.------------------------------------------------------------A continuación, o Sr. Alcalde procede a dar lectura e resposta ás preguntas presentadas
por escrito polo Sr. Tallón Mesías:---------------------------------------------------------------------------1) "¿En que situación se atopa a denuncia feita polo concelleiro Sr. Parajó relativa á posible ilegalidade da conscesión de licencias dos famosos chalés da Póboa correspondentes a un alto
cargo da firma Donuts?" Responde que non sabe nada máis que o que consta no expediente; que
lle responda o Sr. Parajó, que foi quen fixo a denuncia.--------------------------------------------------2) "¿En que situación se atopa a denuncia feita polo concelleiro Sr. Parajó relativa á posible irregularidade nos fondos destinados polos Organismos oficiais para a construcción do centro

da terceira idade na Ramallosa?" Responde que tampouco sabe nada máis que o que consta no
expediente, que non ten máis noticias.----------------------------------------------------------------------3) "¿Cando ten pensado remata-la obra do citado centro? Van máis de cinco anos, e
noutros concellos comezaron coas mismas obras máis tarde e xa teñen o centro rematado e inaugurado". Responde que este tamén está practicamente rematado, que só falta a calefacción, o
ascensor e o mobiliario, para o que pedíu subvencións (un día destes ten que ir asinar un convenio coa Consellería de Familia polo que conceden cree que 3 millóns de pesetas para
amoblamento do centro) e despois mirar cos técnicos que mobles máis fan falta e mercalos; e
que en canto estean listas estas tres cousas, inaugurarase o
centro.-------------------------------------------4) "¿En que situación se atopa a orde de derruba dun galpón en Teo, ordeado polo
xulga-do trala denuncia feita no seu día polo concelleiro Sr. Parajó?" O Sr. Secretario manifesta
que o dono do galpón está facendo un tabique no interior deste, por onde garda a aliñación requirida, e despois tirará el o cacho que sobresae.--------------------------------------------------------------5) "¿Que proceso ou método se levou a cabo para contrata-los obreiros e animadores
deportivos do concello? ¿Fíxose pública a oferta destes postos de traballo?" Responde que ese
persoal foi contratado con subvención da Consellería de Familia, e que o concello pide xente ó
Servicio Galego de Colocación e este é quen manda o persoal. O Sr. Tallón manifesta que outros
concellos, á hora de contratar persoal (coas mesmas subvencións do mesmo Organismo)
publican as ofertas e emprego, e entende que, ó non facelo así, neste concello se está
discriminando á xente, xa que se está vulnerando o dereito que teñen tódolos veciños a acceder
ós postos de
traballo.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------6) "En diversas comisións de goberno véñense concedendo licencias de vados cunha taxa
inferior a mil pesetas anuais. ¿Que ordenanza municipal regula estas concesións? ¿Vense
facendo un seguimento do sinalamento dos vados onde conste a correspondente licencia? ¿Hai
creado un rexistro que as controle?" Responde que se está redactando a ordenanza, xunto con
outras dez ou doce máis, e que de momento, mentres non a hai, cóbranse 500 pts/ano; e que si se
rexistran as licencias de
vado.------------------------------------------------------------------------------------------------Neste momento abandoa a sala o concelleiro Sr. Parajó Liñares.------------------------------7) "¿Cando está previsto sacar a concurso as paradas de taxis?" Manifesta que esta pregunta xa lle foi respondida ó Sr. Parajó.---------------------------------------------------------------------8) No pasado verán, os veciños de Bustelo (Luou) denunciaron a contaminación da súa
traída de auga por unha posible contaminación de augas residuais. ¿En que situación se atopa
esta denuncia e que xestións se fixeron?" Manifesta que esta pregunta xa lle foi respondida ó Sr.
Parajó.------------------------------------------------------------------------------------------------------------9) "Unha vez máis, e xa van cinco aló, ¿cando pensa acabar de arranxa-la pista de Loureiro, en Luou?" Manifesta que esta pregunta xa lle foi respondida ó Sr. Parajó.---------------------10) "O concello ten unha débeda coa parroquia de Luou por soportar contra a súa
vontade moitos anos o vertedeiro municipal e outras falcatruadas. ¿Que investimentos ten
previstos no fu- turo, pos nos últimos exercicios investíu unha media de 12.000 pts/habitante e,
por exemplo, en Bamonde tiveron preto de 45.000?" Manifesta que esta pregunta xa lle foi
respondida ó Sr.
Parajó.------------------------------------------------------------------------------------------------------------11) "Na parroquia de Vilariño, fronte á estrada de Oza, ó lado da casa dos Sres. Cajaraville, que venden productos relacionados co agro, estase levando a cabo unha explanación do
terreo e mesmo se comenta que se van construír dous edificios e que, ó parecer, contan con
licencia do concello. ¿Que se sabe disto? ¿As normas urbanísticas do concello permiten tal
proxecto?" Res- ponde que non ten nin idea diso; cre que o que fixo o dono da finca foi limpala e

corta-la maleza, e, que el saiba, o dono da finca non presentou nada no concello nin fixo nada
máis.-----------------12) "Os veciños de Chaves están abraiados porque un veciño se está facendo pouco a
pouco cunha masa común a carón do lavadoiro, e comentan que o Sr. Alcalde lle deu a súa
conformidade, e mesmo se están a poñer postes na citada leira. ¿Que se sabe disto? Se é ilegal,
que se lle poña couto inmediatamente.". Responde que, que el saiba, o Alcalde non é ninguén
para dar licencia nin permiso para ocupar unha masa común, e o Sr. Secretario manifesta que a
maior parte desa leira foi invadida pola pista, e só quedou un aguillón pequeno; que pedíu información e vanlle dicir se a está usando algún veciño, pero que á hora de mirar este tema hai que
ter en conta que hoxe a finca é moito máis pequena do que dí o plano.---------------------------------13) "¿Quen é o responsable de que o concello pague máis de 230.000 pts. por un artigo
no Correo Gallego, defendendo o urbanismo en Teo? ¿Quen foi o autor do mesmo?" Manifesta
que esta pregunta xa lle foi respondida ó Sr. Noriega
Sánchez.-----------------------------------------------14) "¿Quen vén sendo DEPORTEGESTIÓN e por que se lle paga por facer cursos
deportivos cando temos monitores de tempo libre?" Responde que cando marcharon os monitores por fin de contrato, e mentres non se contrataron outros, encargóuselle a Deportegestión que
continuase dando os varios cursos que estaban comezados, e a iso corresponden as
facturas.------15) "¿Por que se leva a arranxa-la maquinaria do concello a Talleres Mosteiro, en Vedra,
cando temos no noso concello talleres cualificados e que pagan os seus impostos en Teo?" Responde que o motivo foi que romperon dous coches e houbo que vir buscalos cunha grúa. O Sr.
Tallón pide que se procure darlle traballo ós que pagan impostos en Teo.-----------------------------16) "¿Por que se lle pagou a Sobredo Miranda máis de 900.000 pts. por traballos de xardinería se iso é competencia do concesionario da recollida do lixo e mesmamente llo ten subarrendado a Sobredo?" Manifesta que esta pregunta xa lle foi respondida á Sra. Amieiro.-----------17) "Á comisión da Festa da Cacheira concedeulle o Alcalde unha subvención de 500.000
pts. Na comisión de goberno do 5 de xuño pagáronse a Radio Galega 87.000 pts. de publicidade,
ó Correo Gallego, por publicidade, 58.000 pts. e a Radio Obradoiro 69.600 pts., que todas xuntas
fan a cantidade de 714.600 pts. ¿Quen son os membros desa comisión, que fin perseguen e a
quen lle dan contas?" Responde que non se lle deu unha subvención de 500.000 pts., senón de
400.000 pts.; que cada ano se aumenta un pouco máis a subvención para esta festa, así como
para a da carne ó caldeiro ou a do polbo, e que se pagan unhas cuñas publicitarias para
promocionalas, porque a fin de contas iso é promociona-lo
concello.-----------------------------------------------------18) "Na festa do polbo, en Oza, ó parecer, o Sr. Luis Rial, invitado do Sr. Alcalde, faltoulles ó respecto ós alí presentes. ¿Que medidas tomou o Sr. Alcalde? ¿Ten previsto que tal
personaxe siga sendo invitado no futuro?" Responde que el non invitou ó Sr. Rial, que o invitou
a comisión da festa, en calidade de pregoeiro, polo que non ten ningunha medida que
tomar.--------19) "Na comisión de goberno do 20 de xuño aprobouse un pago a Dª María Isabel Cao
Barreiro por limpeza do centro de saúde de Pontevea, pero non consta o importe do pago.". Responde que foi un erro na redacción da acta, que a cantidade foi de 200.000 pts. por cinco meses
de limpeza do centro de saúde, a razón de 40.000 pts. mensuais.----------------------------------------20) "Na comisión de goberno do 20 de xuño aprobouse un pago a VILORIA, S.A. en
concepto da viaxe dos participantes na excursión a Murcia, por un importe de 2.255.000 pts.
¿Neste pago van incluídos o aloxamento do xeneral do exército e do outro señor que ó parecer
acompañaron ó Sr. Alcalde?" Responde que xa antes de ser Alcalde lle gustaba viaxar e facer

comidas, pero cos seus cartos, que para iso traballan a súa muller, as súas fillas, a súa nai e el
cando pode; que o aloxamento dos seus compañeiros o pagou el, non o concello, e móstralle ó
Sr. Tallón a factura que o
demostra.------------------------------------------------------------------------------21) "Pista de Sestelo á Ramallosa: ¿Para cando ten previsto o seu definitivo arranxo?"
Manifesta que esta pregunta xa lle foi respondida ó Sr. Parajó.------------------------------------------22) "Postes no medio da estrada de Rarís: ¿Para cando está prevista a súa retirada?" Manifesta que esta pregunta xa lle foi respondida ós Sres. Noriega e Parajó.-----------------------------23) "¿Cando ten prevista a construcción do local social e mais do campo da festa na parroquia de Rarís, prometidas nas eleccións?" Responde que efectivamente foi unha promesa electoral súa, e que ten catro anos para facer esas obras, se Deus lle dá sorte; que se mercaron os terreos necesarios, e que ten un convenio asinado por 5 millóns de pesetas para os centros sociais
de Rarís e Oza (a metade dos cartos para cada un deles), que se están facendo os proxectos desas
obras e que despois pedirá máis subvencións para elas.--------------------------------------------------24) "Cando ten prevista a construcción do campo de fútbol en Oza que tanto lles prometeu nas eleccións ós veciños?" Responde que xa se cortaron as árbores das fincas, que se está
agardando que comece a explanación e que quizais haxa que mercar dúas pequenas fincas
máis.-25) "Arranxo da estrada da Ramallosa á Casalonga: ¿En que situación se atopa este
expediente e para cando está previsto que empecen as obras? ¿Informouse ós veciños afectados
para que poidan exerce-los seus dereitos?" Manifesta que esta pregunta xa lle foi respondida ó Sr.
Parajó.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------26) "Obras Plan Deputación 2000: ¿Cando está previsto levar a cabo a súa execución?"
Responde que xa se están facendo, e que ese plan inclúe as obras de alcantarillado de Vilela, Fornelos, Rarís, Luou (Aido e Igrexa), Chaves e Rueiro de Abaixo, Outeiro e Ponte Espiño (Calo).--27) "Novo plan xeral de urbanismo: ¿Como están as xestións e cando ten pensado poñer
freo ó caos urbanístico en Teo?" Responde que se está mirando que empresas poden facelo, a fin
de poder contrata-los traballos de redacción dese plan urbanístico e levalo adiante.------------------28) "Presupostos do exercicio 2000: ¿Como se atopan e cando ten previsto sometelos á
aprobación do pleno?" Manifesta que esta pregunta xa lle foi respondida ó Sr. Parajó.--------------A continuación toma a palabra o Sr. Neira Picallo, e:--------------------------------------------1) Pregúntalle ó Sr. Secretario se é certo que foi el a persoa que mediante poder asinou a
escritura de permuta da finca nº 30 de C.P. de Lucí, en representación de D. Manuel Rosende
Vilela e Dª Carmen Martínez Gundín, á entidad M.C. Mapoca, S.L.; o Sr. Secretario respóndelle
que si, que foi el.------------------------------------------------------------------------------------------------2) Pregúntalle ó Sr. Secretario se é certo que a permuta da finca foi a cambio de 4 millóns
de pesetas e mais un piso, a entregar cunha especificacións, avaliado todo en 10.000.000 pts., e o
Sr. Secretario respóndelle que non, que existe ademais un contrato privado, pendente de
rexistrar, en virtude do cal o Sr. Rosende recibiría bastante máis; que este é un amigo seu da
infancia que lle mandou un poder para vende-la súa leira; pregúntalle ó Sr. Neira se isto é ilegal, e
o Sr. Neira respóndelle que non, pero manifesta que ten unha certificación do Rexistro da
Propiedade, da que exhibe copia, que acredita que o prezo total da permuta foi de 10.000.000
pts.; o Sr. Secretario respóndelle que figura ese prezo porque o contrato privado está pendente de
rexistro.--------------3) Pregúntalle ó Sr. Secretario se puxo en coñecemento do Sr. Alcalde que os mesmos
señores ós que lle vendeu mediante poder esa finca (e que fan negocios desde fai anos co
concello, algunha por decenas de millóns) obtiñan en menos dun ano unha ganancia de 27
millóns de pesetas; o Sr. Secretario respóndelle que non tiña por que, que todos, incluído o Sr.
Neira, sabían o que había. Este manifesta que, se non é por el e por algúns outros concelleiros,
quizais hoxe o pleno acordase mercar esta finca, e pide que se interrompan eses tratos.-------------

O Sr. Cajaraville manifesta que varias veces se dixo que se algún concelleiro sabía
dalgunha finca máis barata ca esta, que o dixese, e por outra parte tampouco lle parece mal que
oferten a finca en 37 millóns; que calquera pode poñer prezo ás súas propiedades á hora de facer
unha oferta e que, o que estea interesado neses bens, pode aceptar ou non a oferta, segundo
vexa. O Sr. Neira culpa ó Sr. Secretario por non informar á corporación da relación existente
entre M.C.Mapoca e outros, S.L. co Sres. Freire e Rodríguez Rodríguez, e pensa que, de
coñecela, o Sr. Alcalde non debería levar este expediente ó pleno. O Sr. Secretario quere que
quede claro que el non sacou ningún proveito coa permuta desa finca á citada
empresa.-----------------------------------Finalmente toma a palabra o Sr. Filloy Villar, e:--------------------------------------------------1) Solicita que se lle dea a información que pedíu no último pleno ordinario sobre as
persoas que integran a cooperativa da gardería dos Tilos, e o Sr. Alcalde respóndelle que non a
ten neste momento; o Sr. Filloy dille que a obriga do Sr. Alcalde é responderlle aquí e agora, e o
Sr. Secretario respóndelle que foi culpa del, que lle esqueceu recolle-los datos que pide o Sr.
Filloy e que lle responderá o luns por escrito.--------------------------------------------------------------2) Manifesta que fixo unha xestión con Aquagest, e esta empresa ofreceuse a fiscalizar
gratuitamente as obras de alcantarillado, fágaas quen as faga; cre que é importante dicirlle a esta
empresa que comece xa a inspeccionalas.-------------------------------------------------------------------3) Manifesta que se se fixese un seguimento e unha vixiancia das obras que se fan no
concello non existiría o problema que hai coa finca que o concello posúe nos Verxeles, na que
edificou un particular (que, por certo, non foi sancionado), e di que, se non se axilizan os
trámites, o concello perderá unha parte desa parcela; pregunta se se incoou expediente sancionador, o Sr. Alcalde dille que non sabe se eso é legal, e o Sr. Secretario respóndelle ó Sr. Filloy que
non, porque se lle pasou o expediente ó novo asesor xurídico e este ten unha forma de leva-los
asuntos totalmente distinta do anterior, e está mirando de soluciona-lo problema por outras vías.
O Sr. Filloy pide que se abra expediente sancionador con- tra o promotor desas
obras.------------------------------------------------------------------------------------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as vintedúas horas e
corenta e cinco minutos, estendéndose a presente acta, que asina o Sr. Alcalde comigo, o
Secretario acctal. que certifico.

ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA DO PLENO DO CONCELLO QUE
TIVO LUGAR O DÍA 7 DE XULLO DO 2000.
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 R. Cajaraville Campos
D. Manuel A. Filloy Villar
D. Ramón Fernández Fernández
D. Urbano Ouro Calvelo
D. Manuel Mata Iglesias
D. Juan B. Aller Suárez
D. F. Manuel Parajó Liñares
D. Manuel Tallón Mesías
D. Miguel A. Hombre Eiras
D. Martiño Noriega Sánchez
Dª Ánxela Bugallo Rodríguez
Dª Mª Soedade Amieiro Rodríguez
Secretario:
D. Jesús Naveira Vázquez.

Na casa do concello de Teo, a sete de
xullo do dous mil.
Sendo as vinte 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
levar a cabo a sesión extraordinaria convocada para
este día.
Escusou a súa asistencia a concelleira Dª Angélica Blanco Fernández.
Asiste o Secretario acctal. da Corporación, D. Jesús Naveira Vázquez.
Pola presidencia declárase sesión pública, pasándose a coñecemento e resolución dos
asuntos incluídos na seguinte
ORDE DO DÍA:

1.- INFORME DA ALCALDÍA
SOBRE MANIFESTACIÓNS EFECTUADAS
POLA ASISTENTE SOCIAL .- O Sr. Alcalde
manifesta que, sobre este tema, non ten nada que dicir, e dá lectura ó seguinte escrito:
"Un pleno extraordinario do concello non debe dedicarse a ver asuntos privados dunha
persoa, senón a tratar de representar a veciños do lugar, estando ó servicio destes, que é para o
que nos elixiron, e non a outros temas que, se fora o caso, deberán ser solventados noutros ámbitos, neste caso o xudicial.= A convocatoria deste pleno realízase para ser respeitosos coa
normativa e cos señores concelleiros solicitantes, pero o obxecto deste que levamos a cabo non
se incardina en ningunha das funcións nin competencias que a lexislación prevé para o pleno,
sendo así que o total sometemento á lei e ó dereito esixe que os órganos municipais permitan
actuar ós outros poderes públicos no ámbito da súa competencia, e despois diso, actuar acatando
as resolucións que procedan; pero non adiantarse a tales resolucións que dictarán os órganos
xudiciais, prexuzgar estas e invadi-las súas competencias, xa que a Constitución contén un reparto de poderes a fin de garantir un estado de dereito e impedir que se inmiscúan uns noutros, e
poder así garanti-la imparcialidade e independencia de cada un deles.= Se alguén, calquera
persoa, considera que fixen algo que puidese ser sancionado polos tribunais de xustiza, que o
presente ante eles; eu estou coa conciencia moi tranquila e defendereime coa verdade. Pero a min
xa se me xulgou e condenou cunha simple acusación, cando nin tan sequera existe unha
denuncia ante o xulgado, e iso é o que ó meu entender resulta inaceptable, e o que provoca,
ademais, que o que aquí se fale non teña ningún obxecto salvo causar aínda máis dano á persoa
implicada e a moitas outras que nada teñen que ver coa política municipal.= Como sabedes, nos
últimos tem- pos existiu unha campaña contra min, que xerou que de cotío os medios de
comunicación se ocupasen de distintas denuncias que se formularon ante tales medios de
comunicación; por iso, rogaríalle ós presentes que fagamos un exercicio de reflexión e exame

ético, e consideremos o que debe-se lo labor dos concelleiros nun concello e non substituír
ese labor polo dun xulgado e un xuíz.= En concreto, e sobre o punto contido na orde do día
deste pleno, or órganos xudiciais están xa coñecendo o mesmo, xa que se formulou a
pertinente demanda, e por iso entendo que un mínimo respecto ó labor xudicial obriga a non
emitir ningún tipo de opinión mentres o propio xulgado non dea a súa, e, nese momento,
haberá oportunidade de valora-los feitos que se están pretendendo enxuiciar nun foro que,
agora, é inadecuado.".
Manifesta seguidamente o Sr. Alcalde que non tivo nada que ver neste asunto, o cal
forma parte dunha maniobra orquestada contra el; que o xuíz dictaminará o que crea
conveniente sobre a demanda que interpuxo (exhibe copia) e que non dirá nada máis mentres
non fale o xuíz, porque se debe ó xulgado e á xustiza.
O Sr. Noriega Sánchez pide a palabra e o Sr. Alcalde respóndelle que non haberá
debate, pois, como di a orde do día, este asunto é unicamente "informe da Alcaldía", e el xa
informou; o Sr. Noriega manifesta que ten dereito a dous turnos de intervención, e o Sr.
Alcalde dille que pode intervir se o Alcalde lle deixa, pero que non ten dereito; pero que diga
o que queira, que lle dá a palabra.
A Sra. Bugallo Rodríguez solicita a palabra para unha cuestión de orde, e pregúntalle ó
Sr. Secretario se o Regulamento orgánico municipal lles dá dereito a intervir a tódolos
concellei- ros que asinaron a petición de que se levase a cabo esta sesión; este respóndelle que
efectivamen- te, segundo o citado Regulamento, teñen dereito a intervir. A Sra. Bugallo pide
conste que os concelleiros falarán porque teñen dereito a facelo, non porque o Sr. Alcalde
teña boa vontade, que está claro que non a ten, porque se a tivese non cambiaría os puntos da
orde do día.
O Sr. Noriega manifesta que un libro sobre relacións laborais, subvencionado polo
Minis- terio de Asuntos Sociais, define: "O acoso sexual no traballo comprende unha serie de
conductas verbais ou físicas de natureza sexual que son exercitadas ben por unha persoa
xerarquicamente superior a outra ou por un compañeiro de traballo, e que supoñen en todo
caso unha ofensa para a víctima", e que, desde que saíu á luz pública a denuncia
administrativa feita pola funcionaria Dª María Nieves Pérez Rey, o BNG quixo por unha parte
solicitar unha explicación da Alcaldía e unha aclaración dos feitose tamén respecta-la
presunción de inocencia do Sr. Alcalde, pero que considera moi grave:
- Que se impida a presencia da funcionaria neste pleno baseándose nun informe
xurídico, presencia que era moi necesaria por afirmacións tales como "... e sendo público e
notorio que o Sr. Alcalde mantivo en varias ocasións actitudes como as aquí relatadas ou
quizais máis escanda- losas".
- Que elimine da orde do día os puntos propostos polos firmantes, que solicitaron o
pleno con argumentos concretos; que non se pretende xulgar ó Sr. Alcalde, senón pedirlle
unha explica- ción política (o Sr. Alcalde responde que xa llela deu) e depura-las
responsabilidades políticas que o rexedor municipal poida ter neste asunto, e que o escrito
que dirixíu o Sr. Alcalde ós con- celleiros sobre a variación da orde do día deste pleno di: "A
responsabilidade política dun Alcalde determínase en base ó disposto no apartado 3 do art. 22
da Lei de Bases do réxime local"; pregúntalle ó Sr. Alcalde se sabe a que se refire ese apartado
dese artigo, este respóndelle que non e o Sr. Martiño dille que fala da moción de censura e da
cuestión de confianza, o cal non ten nada que ver co que se está a tratar, xa que non se
pretende facer iso, senón soamente conse- guir que o Sr. Alcalde dea unha explicación. Este
reitéralle que xa a deu, e que non dirá nada máis mentres o xuíz non se pronuncie sobre a
denuncia presentada, e o Sr. Noriega dille que non está a falar do campo xudicial, senón dos
feitos.
Segue a dicir o Sr. Noriega que considera moi grave tamén:
- Que as únicas declaracións que fixo o Sr. Alcalde falen de "trama orquestada contra
a súa persoa": dille que non hai ningunha trama, que o único que hai é unha manía
persecutoria, pero que esa enfermidade ten cura se se lle pon un tratamento; que o Sr. Alcalde

xa está pare- cendo Felipe González co asunto do GAL, que sempre dicía que era un secreto de
estado, e que nun sitio tan pequeno como este concello non hai intereses suficientes como para
que se orqueste unha campaña en contra de ninguén, que o único que hai son feitos, como o
"pelotazo" da leira para vivendas sociais, as ilegalidades urbanísticas ou o acoso sexual.
- Moi grave tamén lle parece a apertura dun proceso de culpabilización contra a persoa
que fixo a denuncia, proceso que pretende a súa marxinación e o seu linchamento moral sen ter
en conta que se denuncia eses feitos é porque se sente agredida.- E finalmente, pero non en último lugar, parécelle moi grave a carta de adhesión promovida desde o entorno do Sr. Alcalde, e os comunicados pobres, que non desentoan do proceso
que estamos a vivir, faltos de respecto e, nunha palabra, vomitivos.
Por todo isto, que considera o colmo da perda de confianza no señor Alcalde (por agachar
este debate, por impedir que se defenda a persoa que o acusou e por deixar que só as súas palabras queden sobre a mesa), pensa que o que debe facer é dimitir do seu cargo.
O Sr. Parajó Liñares manifesta que nin o Sr. Hombre nin el foron invitados á reunión que
mantiveron certos membros de grupos políticos desta corporación para tratar sobre este tema, nin
se lles dixo nada da solicitude de convocatoria deste pleno. Pensa que este tema é moi delicado e
que el non é ninguén para meterse nel; cre que non debeu de saír de portas afóra e, xa que o Sr.
Alcalde puxo unha denuncia sobre isto, é partidario de non facer nada mentres o xuíz non dicte o
seu veredicto; di que a continuación lle cede a palabra ó Sr. Tallón, segundo portavoz do seu
grupo, quen si estivo na antedita reunión.
O Sr. Tallón Mesías manifesta que foi invitado por outros concelleiros a unha reunión
mantida a raíz da denuncia administrativa presentada pola asistente social; quere deixar claro ante
todo que non acusa nin defende ó Sr. Alcalde, porque el non estivo en Murcia con el nin coa
asistente social, e pensa que deben se-los tribunais os que emitan un veredicto; pero sabe de certo
que o Sr. Parajó se puxo en contacto coa asistente social e a presionou para que non denunciase;
di que lle parece inconcebible que un portavoz dun partido progresista trate de ocultar información. Parécelle penoso que este concello saia tódolos días na prensa, e non por asuntos bos.
Pídelle ó Sr. Parajó que teña un pouco de responsabilidade, e maniféstase partidario de que se
aclare este asunto, de que se pronuncien os tribunais e de que se depuren responsabilidades,
sexan de quen sexan, pero que o que non entende é que o Sr. Parajó queira "solucionalo na cociña". Este respóndelle que é falso que forzase á asistente social para que non presentase denuncia,
que el o único que lle dixo foi que era mellor solucionar este tema sen que saíse ó público.
O Sr. Filloy manifesta que o tema foi ben exposto polo portavoz do BNG; que iso de que
"un pleno extraordinario do concello non debe dedicarse a ver asuntos privados dunha persoa"
non é así, posto que o rexedor municipal foi a Murcia na súa calidade de Alcalde do concello, e
polo tanto debe aclara-lo que pasou ante o pleno.
O Sr. Noriega Sánchez manifesta que o BNG non permitirá ningunha "caza de bruxas"
contra a persoa que fixo a denuncia nin contra as persoas que non asinaron a carta de adhesión ó
Alcalde, que estará vixiante para impedilo. Pensa que é lamentable a conducta do Sr. Parajó, que
pretendeu desde o principio silenciar este problema e solucionalo na intimidade co Sr. Alcalde e a
funcionaria, facendo seu ese dito reaccionario de que "a roupa suxa hai que lavala na casa";
pregúntase que pensarán as mulleres do PSOE da actitude do seu representante neste concello.
Quere destacar tamén a pouca sensibilidade dalgúns traballadores do concello e mesmo dalgún
sindicalista ante este tema, minimizando a importancia do acoso sexual, adquirindo certos
comportamentos típicos que aparecen tamén recollidos no libro que citou anteriormente. Reitera
que o Sr. Alcalde debería dimitir do seu cargo.
O Sr. Parajó Liñares responde que o Sr. Noriega parece "a Santa Inquisición", porque cre
que sempre ten razón en todo o que di e que o que din os demais nunca vale para nada; di que o

portavoz do PSOE foi o máis listo e o máis intelixente de todos, pois foi o único que intentou
solucionar este tema sen que trascendese; que o Sr. Noriega é soamente un demagogo barato
que trata de "durmir" ó pobo, e que se fose polo Sr. Noriega non habería en Teo nin
edificación, nin piscinas nin servicios sociais, só habería barullo. Este respóndelle que non
formou ningún baru- llo, que, polo contrario, cre que tódolos concelleiros do BNG foron moi
respeitosos neste tema e fixeron gala dun certo estilo (pode ver na prensa que o BNG non
"fixo leña" con este asunto); que os tres concelleiros do grupo municipal do BNG pasaron
horas e horas redactando coidado- samente todo o que falaron neste pleno. Pregúntalle ó Sr.
Parajó se pensa que os casos de malos tratos, ou os de acoso, deben quedar na casa e non ser
denunciados, e pregúntase que dirán as mulleres do PSOE da postura do seu representante no
concello de Teo. Manifesta que o Sr. Al- calde soe insulta-la súa intelixencia, pero que o Sr.
Parajó está insultándoa dúas veces; parécelle triste ter que debater este tema non só co Sr.
Alcalde, senón tamén co portavoz dun partido progresista como é o PSOE, pero máis triste
asínda lle parece que o Sr. Parajó adopte esta pos- tura por cuestións individualistas; que
unha vez máis recórdalle aquela frase que dixo no último pleno: "... venda que se vende ó
peor postor". Comprende que é desagradable que o concello saia na prensa por estes motivos,
pero que o verdadeiramente desagradable é que se produzan situacións como esta. O Sr.
Parajó respóndelle que o Sr. Noriega non quere debater soamente co Sr. Alcalde, que o que
lle pasa é que lle gusta facelo tamén con el, porque el ataca ó seu barullo e á súa demagoxia.
Manifesta que o BNG de Teo está interesado en destruír Teo; que noutros con- cellos ese
partido constrúe, pero aquí quere destruír, e xa é hora de que constrúan. O Sr. Noriega dille
que efectivamente, segundo parece, eles son os únicos que non constrúen en Teo.
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.
O ALCALDE,

O SECRETARIO ACCTAL.,

BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA URXENTE DO
PLENO DO CONCELLO QUE TIVO LUGAR O DÍA 17 DE XULLO DO 2000.------------SEÑORES ASISTENTES:
Alcalde-Presidente:
D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros:
D. Antonio Castroagudín Valladares
D. José Manuel Neira Picallo
D. Manuel R. Cajaraville Campos
D. Manuel A. Filloy Villar
D. Ramón Fernández Fernández
D. Urbano Ouro Calvelo
D.Manuel Mata Iglesias
D. Juan B. Aller Suárez
D. Martiño Noriega Sánchez
Secretario:
D. Jesús Naveira Vázquez.

Na casa do concello de Teo, a
dezasete de xullo do dous mil.-------------------------Sendo as trece horas , e baixo a
presidencia do Sr. Alcalde, D. Armando U. Blanco
Martínez, reuniuse en primeira convocatoria o
pleno do concello, con asistencia de dez dos seus
membros no primeiro acordo,sendo o número legal
de dezasete, a fin de levar a cabo a sesión
extraordinaria urxente convocada para este día.----Asiste o Secretario acctal. da Corporación, D. Jesús Naveira Vázquez.--------------------Pola presidencia declárase sesión
pública, pasándose de seguido a coñecemento e
resolución dos asuntos incluídos na seguinte
--------------------------------------------------------------ORDE DO DÍA:

1.- DECLARACIÓN DE URXENCIA .- O pleno do concello, por unanimidade dos
nove membros asistentes, acorda declarar de urxencia e incluír na orde do día o seguinte
asunto:------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL SOBRE O ÚLTIMO ASASINATO DE
ETA .- O día 15 dos actuais, a banda terrorista ETA asasinou ó concelleiro do Partido Popular no
concello de Málaga, D. José María Martín Carpena , co que atentou unha vez máis contra a
representación popular que constitúe unha das bases máis importantes do sistema
democrático.-----------------------------------------------------------------------------------------------------A corporación municipal de Teo, coa unanimidade de tódolos grupos políticos que a
integran, quere mostra-la súa máis enérxica repulsa por este acto e transmitirlle o seu pesar á
familia do falecido, e á executiva do Partido Popular de Málaga ---------------------------------------A continuación gárdase un minuto de silencio en memoria das víctimas de ETA e acórdase facer diante da casa do concello unha manifestación silenciosa coa que se proclame a condena
a calquera uso da violencia para impoñer posturas políticas, que tan só deben defenderse dentro
das canles legalmente establecidas.---------------------------------------------------------------------------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as trece horas e dez
minutos, estendéndose a presente acta, que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario acctal. que
certifico.

ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA URXENTE DO PLENO DO CONCELLO QUE TIVO LUGAR O DÍA 24 DE XULLO DO 2000.----------------------------------------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 R. Cajaraville Campos
D. Manuel A. Filloy Villar
D. Ramón Fernández Fernández
D. Urbano Ouro Calvelo
D. Manuel Mata Iglesias
D. Juan B. Aller Suárez
D. F. Manuel Parajó Liñares
D. Manuel Tallón Mesías
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.

Na casa do concello de Teo, a vintecatro de xuño do dous mil.-----------------------------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 dos dezasete
membros que o compoñen e que se fixan na
marxe, a fin de levar a cabo a sesión extraordinaria
urxente convocada para este
día.--------------------------------Asiste o Secretario acctal. da Corporación, D. Jesús Naveira Vázquez.-------------------Pola presidencia declárase sesión pública, pasándose de seguido a coñecemento e
resolución dos asuntos incluídos na seguinte -------ORDE DO DÍA:
1.- DECLARACIÓN DE URXENCIA .- O pleno do concello, por unanimidade, acorda declarar de urxencia e incluír na orde do día o
seguinte asunto:-------------------------------------------

2.- FALECEMENTO DE Mª
MAGDALENA ALDARIZ MARTÍNEZ E DANIEL-ÁNGEL E JOSÉ-ANTONIO
GUERRA ALDARIZ .- O Sr. Alcalde dá conta do pasamento, onte á tarde, en accidente de
tráfico, de Dª María Magdalena Aldariz Martínez e os seus sobriños, Daniel-Ángel e
José-Antonio Guerra Aldariz.
O pleno do concello, por unanimidade, acorda declarar un día de loito no concello en
sinal de dor polas anteditas perdas, para demostra-lo cal a bandeira ondeará a media asta, así
como transmitirlle ás familias dos finados o seu fondo pesar por esta traxedia.
A continuación tódolos presentes gardan un minuto de silencio en memoria dos falecidos.
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.
O ALCALDE,

O SECRETARIO ACCTAL.,

BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA URXENTE DO
PLENO DO CONCELLO QUE TIVO LUGAR O DÍA 31 DE XULLO DO 2000.------------SEÑORES ASISTENTES:
Alcalde-Presidente:
D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros:
D. Antonio Castroagudín Valladares
D. José Manuel Neira Picallo
D. Mario Fandiño Pazos
D. Manuel R. Cajaraville Campos
D. Manuel A. Filloy Villar
D. Ramón Fernández Fernández
D. Urbano Ouro Calvelo
D.Manuel Mata Iglesias
D. Juan B. Aller Suárez
D. F. Manuel Parajço Liñares
D. Manuel Tallón Mesías
Dª Angélica Blanco Fernández
D. Miguel A. Hombre Eiras
D. Martiño Noriega Sánchez
Dª Ánxela Bugallo Rodríguez
DªMª da Soedade Amieiro Rodríguez
Secretario:
D. Jesús Naveira Vázquez.

Na casa do concello de Teo, a trinta e
un de xullo do dous mil.-------------------------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 dos dezasete
membros que o compoñen e que se fixan na
marxe, a fin de levar a cabo a sesión extraordinaria
urxente convocada para este
día.-------------------------------Asiste o Secretario acctal. da Corporación, D. Jesús Naveira Vázquez.--------------------Pola presidencia declárase sesión
pública, pasándose de seguido a coñecemento e
resolución dos asuntos incluídos na seguinte
--------------------------------------------------------------ORDE DO DÍA:
1.- DECLARACIÓN DE
URXENCIA .- O pleno do concello, por
unanimidade dos dezasete membros asistentes,
acorda declarar de urxencia e incluír na orde do día
o seguinte asunto:----------------------------------------

2.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL SOBRE O ÚLTIMO ASASINATO DE
ETA .- O día 29 dos actuais, a banda terrorista ETA asasinou ó ex gobernador civil de Guipuzkoa
e militante do PSOE, D. Juan María Jauregui, co que atentou unha vez máis contra a
representación popular que constitúe unha das bases máis importantes do sistema
democrático.-----------------------------------------------------------------------------------------------------A corporación municipal de Teo, coa unanimidade de tódolos grupos políticos que a
integran, quere mostra-la súa máis enérxica repulsa por este acto e transmitirlle o seu pesar á
familia do falecido, e á executiva do PSE/EE de Guipuzkoa --------------------------------------------A continuación gárdase un minuto de silencio en memoria das víctimas de ETA e acórdase facer diante da casa do concello unha manifestación silenciosa coa que se proclame a condena
a calquera uso da violencia para impoñer posturas políticas, que tan só deben defenderse dentro
das canles legalmente establecidas.---------------------------------------------------------------------------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as catorce horas e dez
minutos, estendéndose a presente acta, que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario acctal. que
certifico.

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DO CONCELLO QUE TIVO LUGAR O DÍA 25 DE AGOSTO DO 2000.-----------------------------------------------------------------Na casa do concello de Teo, a vintecinco de agosto do dous mil.---------------------------SEÑORES ASISTENTES:
Sendo as dez horas, e baixo a presiAlcalde-Presidente:
dencia do Sr. Alcalde, D. Armando U. Blanco MarD. Armando U. Blanco Martínez.
tínez, reuniuse en primeira convocatoria o pleno do
Concelleiros:
concello, con asistencia de quince dos seus memD. José Manuel Neira Picallo
bros no punto 6, dezaseis no punto 3 e dos dezasete
D. Antonio Castroagudín Valladares
membros que o compoñen nos restantes, a fin de
D. Mario Fandiño Pazos
levar a cabo a sesión ordinaria convocada para este
D. Manuel R. Cajaraville Campos
día.---------------------------------------------------------D. Manuel A. Filloy Villar
Asiste o Secretario acctal. da CorpoD. Ramón Fernández Fernández
ración, D. Jesús Naveira Vázquez.--------------------D. Urbano Ouro Calvelo
Pola presidencia declárase sesión púD. Manuel Mata Iglesias
blica, e antes de entrar na orde do día o Sr. Alcalde
D. Juan B. Aller Suárez
dá conta das paralizacións de obras ordeadas desde
D. F. Manuel Parajó Liñares
o último pleno ordinario, que foron as seguintes:---D. Manuel Tallón Mesías
- O 13-07-2000, das obras de consDª Mª Angélica Blanco Fernández
trucción da vivenda de D. José Villar García, en
D. Miguel A. Hombre Eiras
Solláns-Calo, por carecer de licencia -----------------D. Martiño Noriega Sánchez
- O 18-07-2000, das obras de consDª Ánxela Bugallo Rodríguez
trucción do cerre de D. Juan Tojo Fuentes, en MonDª Mª Soedade Amieiro Rodríguez
touto-Cacheiras, por carecer de licencia e non garSecretario:
dar retranqueos.------------------------------------------D. Jesús Naveira Vázquez.
- O 31-07-2000, das obras de arranxo
da vivenda de Dª Carmen Sigüeiro Sánchez, en
Pontevea-Reis, por carecer de licencia.---------------- O 02-08-2000, das obras de pavimentación en Monte-Cacheiras, por D. Manuel Barros
Magariños (MADERAS AMAZONAS), por ser unha obra ilegalizable e carecer de licencia.-----De seguido pásase a coñecemento e resolución dos asuntos incluídos na seguinte ---------ORDE DO DÍA:
1.- ACTAS DAS SESIÓNS ANTERIORES .- O Sr. Presidente inquire se algún dos Sres.
edís presentes desexa formular observacións ós borradores das actas das sesións que tiveron
lugar os días 30-06, 07-07, 17-07, 24-07 e 31-07-2000, que foron distribuídos coa convocatoria da
actual.---------------------------------------------------------------------------------------------------------O pleno do concello, por unanimidade, acorda aproba-los borradores das actas das
sesións de 07-07, 17-07, 24-07 e 31-07-2000, e que se rexistren no libro
correspondente.-------------------En canto ó borrador da acta da sesión do 30-06, o Sr. Filloy manifesta que no punto 1 da
súa intervención en "Rogos e preguntas", onde dí " ... o persoal da gardería dos Tilos...", debe
dicir "... as persoas que integran a cooperativa da gardería dos Tilos...", e tamén que no punto 3
da súa intervención en "Rogos e preguntas", cando pregunta por que non se lle incoou

expediente sancionador ó promotor da obra dos Verxeles, se omitiu a resposta do Sr. Alcalde,
que dixo que non sabía se iso era legal. O Sr. Alcalde di que non recorda que lle respondera iso e
o Sr. Filloy pide que a partir de agora se graven os
plenos.-------------------------------------------------------------O Sr. Castroagudín manifesta que no punto 3, onde di: "d) Finca nº 1918 do P.X.C.P. de
Calo, propiedade de D. Modesto e D. José García Buján..." debe dicir "d) Finca nº 1918 do
P.X.C.P. de Calo, propiedade de D. Modesto García Buján...", e onde di "4º.- Adquirirlle a D.
Modesto e D. José García Buján a finca nº 1918 do P.X.C.P. de Calo..." debe dicir "4º.- Adquirirlle a D. Modesto García Buján a finca nº 1918 do P.X.C.P. de Calo...".-------------------------------A Sra. Bugallo Rodríguez expón unha cuestión de orde, manifestando que a lei 11/99, de
21 de abril modificadora da Lei de bases de réxime local, especifica claramente que o voto de
calidade do Alcalde é indelegable, polo que o acordo adoptado no punto 9 da antedita acta non é
legal.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------O pleno do concello, por unanimidade dos dezasete membros asistentes, sendo o número
legal o de dezasete, acorda realizar no borrador da acta da sesión plenaria de 30-06-2000 as
correccións propostas polos Sres. Filloy Villar e Castroagudín Valladares, e deixalo pendente de
aprobación mentres non se resolva a cuestión de orde exposta pola Sra. Bugallo Rodríguez.------2.- DESAFECTACIÓN DA ESCOLA DE OZA .- O Sr. Secretario dá conta do expediente que se tramita para solicitar da Consellería de Educación a desafectación da escola de Oza,
unha das que teñen vivenda.----------------------------------------------------------------------------------O Sr. Noriega Sánchez manifesta que ve positivo que se comecen os trámites, xa que ese
edificio está infrautilizado.------------------------------------------------------------------------------------O Sr.Parajó Liñares manifesta que ve ben a desafectación, sempre que a escola se use
para ben dos veciños, que ó mellor non teñen un local para reunirse.----------------------------------O pleno do concello, por unanimidade, acorda:---------------------------------------------------- 1º Solicitar da Consellería de Educación a desafectación da escola de Oza como edificio
dedicado ó ensino.----------------------------------------------------------------------------------------------- 2º Facultar ó Sr. Alcalde-Presidente do concello para continua-los demáis trámites do
expediente.-------------------------------------------------------------------------------------------------------Neste momento sae da sala o Sr. Castroagudín Valladares.-------------------------------------3.- PERMUTA DE FINCA.- Dada conta do expediente que se tramita para permuta da
parcela nº 2.067 do P.X.C.P. de Calo, propiedade deste concello con carácter de propios, que se
describe así:------------------------------------------------------------------------------------------------------"Finca número dous mil sesenta e sete do P.X.C.P. de Calo. Rústica. Terreo dedicado a
labradío e monte ó sitio de "Rebolta", concello de Teo, que linda: Norte,Teresa Ferreira Grela y
otra (2.068); sur, zona excluida de concentración e camiño; leste e oeste, camiño. Ten unha
extensión superficial de tres áreas (300 m2) , e é , polo tanto, indivisible. Libre de cargas".-------Por porción de 350 m2 a segregar da finca nº 2.011 do P.X.C.P. de Calo,propiedade de D.
Antonio Castroagudín Valladares que a continuación se describe:--------------------------------------"Trozo de terreo que se segrega de finca. Rústica.Terreo dedicado a prado ó sitio de
"Souto". Linda: Norte leste, co resto da finca matriz; sur e oeste con camiño. Ten unha extensión
superficial de trescentos cincuenta metros cadrados , estando incluída a finca matriz no P.X.C.P.
de Calo, co nº 2011".-------------------------------------------------------------------------------------------RESULTANDO: Que o presuposto ordinario deste concello para 1.999, prorrogado para
o 2.000, ascende a novecentos quince millóns de pesetas.-----------------------------------------------RESULTANDO: Que os bens descritos foron avaliados polo périto agrícola D. Luis Moreira Matos na cantidade de duascentas dez mil pesetas a finca de propiedade municipal e en
duascentas dez mil pesetas o trozo de terreo ofertado por D. Antonio Castroagudín Valladares.--RESULTANDO que a causa da permuta se xustifica pola necesidade de instalar nela unha depu-

radora para a zona de Vilares de Rúa de Francos, e que a permuta foi solicitada polos propios veciños.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Noriega Sánchez manifesta que o BNG se abtén neste asunto.--------------------------O Sr. Parajó Liñares manifesta que a depuradora que hai é pequena, e que a nova depuradora non recolle esa zona. Solicitouselles ós veciños, pero estes non deixan instalar a depuradora.
Di que son os propios veciños os que solicitan esa permuta, e que el coñece ben o tema, porque o
viviu fai un ano.-------------------------------------------------------------------------------------------------CONSIDERANDO que na substanciación do expediente se observaron tódalas prescricións legais.------------------------------------------------------------------------------------------------------Visto o dictame da Comisión de Facenda , emitido en sentido favorable, o pleno do concello somete a permuta a votación, que obtén dez votos a favor ( os dos Sres. Blanco Martínez,
Cajaraville Campos, Ouro Calvelo, Mata Iglesias, Aller Suárez, Parajó Liñares, Tallón Mesías,
Hombre Eiras, Blanco Fernández e Fernández Fernández) e seis abstencións ( dos Sres. Noriega
Sánchez, Bugallo Rodríguez, Amieiro Rodríguez, Neira Picallo, Fandiño Pazos e Filloy Villar),
polo que se acorda:---------------------------------------------------------------------------------------------1º Prestarlle exacta conformidade ós valores asignados ás fincas polo périto agrícola D.
Luis Moreira Matos.--------------------------------------------------------------------------------------------2º.- Aproba-la permuta da finca nº 2.067 do P.X.C.P. de Calo, propiedade deste concello,
polo trozo da finca nº 2011 situada en "Souto" , propiedade de D. Antonio Castroagudín Valladares, tendo en conta que a avaliación das fincas é a mesma, polo que non hai lugar a aboar ou
recibir diferencias de valor.-----------------------------------------------------------------------------------3º.- Facultar a D. Armando 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 Presidencia e Administración Pública da Xunta de Galicia, en cumprimento do disposto no art. 109.1
do Regulamento de Bens das Entidades Locais.-----------------------------------------------------------Neste instante entra na sala o Sr. Castroagudín Valladares.-------------------------------------4.- DECLARACIÓN DE UTILIDADE PÚBLICA E INTERESE SOCIAL.- O Sr.
Alcalde manifesta que se trata dunha residencia de anciáns, e que o ven ben polos anciáns e
polos postos de traballo que se van crear.O expediente estivo a exposición pública e o seguinte
paso é a declaración de utilidade pública e interese
social.---------------------------------------------------------O Sr. Secretario di que tódolos grupos acordaron posicionarse no pleno.--------------------O Sr. Noriega Sánchez pregunta se é imprescindible a declaración de utilidade pública e
interese social, e que se é así o seu grupo non se opón, pero se non é imprescindible, suporía favoritismo. O Sr. Secretario responde que é un requisito imprescindible, que agora o están
solicitando para todo na Xunta (hoteis, tanatorios, etc).--------------------------------------------------O Sr. Parajó Liñares manifesta que ten algunhas dúbidas, como cal é a calificación actual
do terreo, se se pode construir alí unha residencia. O Sr. Secretario respóndelle que iso non ten
nada que ver agora, e que terá que dicilo o aparellador. O Alcalde di que é legal e que estiveron
mirando e si se pode construi-la residencia alí. O Sr. Parajó pregunta se en caso de que o terreo
non sea edificable , se con esa declaración se podería edificar. O Alcalde pensa que non, que habería que facer unha recalificación . O Sr. Parajó di que se se fai a declaración de utilidade pública e interese social, e logo non se fai a residencia, queda o terreo edificable. ------------------------Pregunta tamén o Sr. Parajó quen é a empresa e quen son os socios. O Sr. Secretario responde que a empresa se chama "Geriatros S.L.", e que figura como representante D. Manuel

Conde Silva, con dirección en Camino de Romeo, s/n-Corujo -Vigo. O Sr. Parajó pregunta se
esta residencia ofrece algo ó concello, como prazas a máis baixo prezo para poder meter xente alí
, xa que se lle fai un favor ó declarala de utilidade pública e interese social, e que eles terán que
corresponder.O Sr. Alcalde respóndelle que non se lles pode esixir nada, e que non se lle fai favor
ningún. O Sr. Parajó manifesta que si se lle esixe a moitos.--------------------------------------O Sr. Noriega Sánchez pide que se mire se hai que ter ese requisito e que se informe no
pleno seguinte. O Sr. Secretario responde que se lle pasen por escrito tódalas dúbidas e que as
responderá no vindeiro pleno.---------------------------------------------------------------------------------O Sr. Parajó manifesta que eles non queren baixo ningún concepto parar unha residencia
pero quere saber como se pode edificar nun monte. O Sr. Alcalde respóndelle que o terreo ten
unha edificabilidade como rústico, e cre que ten moitos metros.----------------------------------------O Sr. Filloy Villar pregunta se se vai pedir algunha subvención e se este requisito non será
para que unha empresa privada se beneficie de cartos públicos------------------------------------A Sra. Bugallo pide que se mire a normativa.-----------------------------------------------------O Sr. Parajó manifesta que a Xunta está poñendo pegas ás residencias da terceira idade,
porque se están encontrando problemas. O Sr. Alcalde respóndelle que se van abrir máis
residencias en Teo, que xa hai unha aprobada, parecelle que a de Pontevea, e tamén lle pareceque
que se vai facer outra en Cacheiras, que pedirán tamén, se imaxina, a declaración de utilidade
pública.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------O pleno do concello,por unanimidade, acorda que este asunto quede sobre a mesa ata
unha posterior sesión de pleno.-------------------------------------------------------------------------------5.- MOCIÓN DO BNG SOBRE A MODIFICACIÓN DO REGULAMENTO
ORGÁNICO DO CONCELLO .- O Sr. Noriega Sánchez dá lectura á moción presentada polo
BNG o día 18-08-00, que copiada literalmenente di o que segue:---------------------------------------"NÚMERO 1: Referida ó artigo 19.2, que debe quedar redactado:O Pleno celebrará sesión
ordinaria o último venres de cada mes ás 20 horas. Cando o día fixado sexa inhábil, a sesión
trasladarase ó día inmediatamente anterior ou posterior.=NÚMERO 2: Referida ó artigo 29,
apartados 3c) e 3e), que deben quedar redactados:=c) De seguido, os distintos grupos
consumirán un primeiro turno que non poderá exceder de catro minutos. Intervirán por orde de
menor a maior representación municipal, comezando polo grupo mixto que repartirá o tempo de
intervención entre os seus compoñentes. O tempo poderá ser ampliado polo presidente en razón
á importancia ou trascendencia do asunto.=e) Se o solicitara algún grupo, procederase a un
segundo turno de palabra, que non poderá superar os dous minutos por cada grupo municipal,
intervindo cada un deles na orde anteriormente sinalada. Finalizado este, o poñente pechará o
debate ratificando ou modificando a súa proposta.= NÚMERO 3: Referida ó artigo 25.2, que
debe quedar redactado: O público asistente ás sesións non poderá intervir nestas, podendo o
presidente proceder, en casos extremos, á expulsión dos que por calquera causa impidan o
normal desenvolvemento da sesión. Unha vez levantada a sesión, a Corporación pode establecer
un turno de consultas polo público asistente sobre temas concretos de interese municipal , se así
o acorda por maioría a petición de calquera grupo municipal ou do propio público.= NÚMERO
4: Referida ó artigo 49.2, que debe quedar redactado: A entrega de copias ós membros da
Corporación limitarase ós casos de libre acceso dos Concelleiros á información, esto é, a aquela
que se refira ós asuntos que vaian a ser tratados polos órganos colexiados dos que formen parte e
aqueloutra referida ós acordos adoptados por calquera órgano municipal, sendo precisa noutro
caso a autorización expresa do Alcalde"--------------------------------------------------------------------O Sr. Noriega Sánchez manifesta que o BNG pretende fomenta-la participación veciñal,
con horarios de plenos accesibles e garanti-los dereitos da oposición, recuperando o 2º turno
como dereito. Di que o que pretenden é crear un marco de convivencia onde sexa máis fácil
traballar, e que tódalas súas propostas están baseadas no ROF.-----------------------------------------O Sr. Alcalde di que o equipo de goberno non ve ben esta moción e non a apoiará.Di que
o regulamento está así e que nalgúns puntos podería matizarse, e o que se está regulando é un
pleno , que cando se levanta a sesión, termínase o pleno e non hai nada que falar. En canto ás

copias que solicitan, hai cousas que piden a tódolos niveis, e algunhas poden afectar á intimidade
das persoas e pódese paraliza-la actividade municipal.Manifesta que non van votar a favor.------O Sr. Parajó manifesta que presentou no rexistro unha enmenda á moción do BNG, que
copiada literalmente, di o que segue:------------------------------------------------------------------------"PROPOSICIÓN DO PSdeG-PSOE Á MOCIÓN DO BNG SOBRE MODIFICACIÓN
DO REGULAMENTO ORGÁNICO DO CONCELLO DE TEO =EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.= O Grupo Municipal Socialista presenta a seguinte PROPOSICIÓN á moción do BNG
sobre a modificación do Regulamento Orgánico do Concello de Teo, por non estar de acordo
nalgúns puntos de dita moción e propón o seguinte ACORDO:=1.- (art. 19.2 R.O.) O Grupo
Muni- cipal Socialista propón como día de celebración da sesión ordinaria o último xoves de
cada mes.= 2.-( art. 29, aptdo. 3c, 3e R.O.) O Grupo Municipal Socialista propón:= 29.3c) No
primeiro turno de intervención o tempo será de 5 minutos.= 29.3d) No seguinte turno o tempo de
intervención será de 3 minutos.= Nas sesións ordinarias, en Rogos e Preguntas sen límite de
tempo.= 3.- (art. 25.2 R.O) O Grupo Municipal Socialista entende que ó se-las sesións do pleno
públicas , tódolos veciños do Concello poden estar enterados dos temas tratados coa asistencia
ós plenos, aparte de que por lei sería inviable administrativamente para o concello de Teo pois o
BNG non especifica o modo no que se vai formaliza-la participación para o veciño individual,
para o veciño integrado en Asociacións Veciñais ou para o veciño integrado nas entidades administrativas. Tamén este grupo municipal entende que a lei senta cautela en canto a que "as formas, medios e procedementos de participación que as Corporacións establezan no exercicio da
súa potestade de autoorganización e non poderán en ningún caso menoscaba-las facultades de
decisión que corresponden ós órganos representativos regulados pola lei.=4.- (art. 49.2 R.O.) O
Grupo Municipal Socialista está conforme coa redacción deste artigo na moción presentada polo
BNG".------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Noriega Sánchez pide a palabra para unha cuestión de orde, e manifesta que esto
non é unha enmenda, senón unha moción por vía de urxencia e que quedou claro no anterior
pleno que teñen que pasar por comisión. Di que eles non teñen problema en que se meta por vía
de urxencia, e que se o PSOE o quere facer, que o faga.--------------------------------------------------O Sr. Alcalde pregunta se están todos dacordo en que se faga por vía de urxencia, e a Sra.
Bugallo responde que se faga unha transaccional , que non se pode presentar ó pleno eso.---------O Sr. Noriega Sánchez manifesta que se torpedeou a moción do BNG, que o outro día o
Sr. Parajó estivo nunha comisión aberto a todo e que lle parece que actúa de mala fé , e manifesta
que é unha falta de colaboración e de diálogo.Di que o talante é torpedear, que o BNG lle dá igual
que sexa o venres ou o xoves, o que lle interesa é que se facilite a asistencia veciñal. Manifesta
que ninguén se inventou nada, que tódalas modificacións están baseadas no ROF, no artigo 88.3.
Di que se aplicou a máxima de "divide e vencerás" e que quen redactou o escrito o fixo de mala
fe, que as risas así o delatan. O Sr. Parajó respóndelle que na comisión informativa non tiña ben
estudiada a moción do BNG , e que por eso non dixo nada, e que ata o momento do pleno poden
presenta-las modificacións que queiran, que non van a dicir que si a todo o do BNG. Manifesta
que no punto 3 non di como se vai regula-la participación veciñal, e di que prefiren o xoves para
a celebración do pleno porque os concelleiros do PSOE teñen máis interese niso, e non
precisamente el. Di que a hora está ben.---------------------------------------------------------------O Sr. Noriega Sánchez manifesta que non sabe que interese hai en que o público non fale,
e pide un receso de 10 minutos para solucionar co PSdeG-PSOE , por se poden chegar a unha
transaccional., e o Sr. Alcalde concédello. -----------------------------------------------------------------Tralo receso, o Sr. Noriega manifesta que o BNG acepta a transaccional co PSdeG-PSOE,
e dá lectura á mesma, que copiada literalmente di o que segue:------------------------------------------

"MOCIÓN TRANSACCIONAL DO PSdeG-PSOE e BNG CONXUNTAMENTE
SOBRE A MODIFICACIÓN DO REGULAMENTO ORGÁNICO DO CONCELLO DE TEO=
NÚMERO 1: Referida ó artigo 19.2, que debe quedar redactado: O Pleno celebrará sesión
ordinaria o último xoves de cada mes ás 20 horas. Cando o día sexa inhábil , a sesión trasladarase
ó día inmediatamente anterior ou posterior.=NÚMERO 2: Referida ó artigo 29, apartados 3c) e
3e), que deben quedar redactados: =c) De seguido, os distintos grupos consumirán un primeiro
turno que non poderá exceder de cinco minutos. Intervirán por orde de menor a maior
representatividade municipal, comezando polo grupo mixto que repartirá o tempo de
intervención entre os seus compoñentes. O tempo poderá ser ampliado polo presidente en razón
á importancia ou trascendencia do asunto. Nas sesións ordinarias o punto de rogos e preguntas
sen límite de tempo.=e) Se o solicitara algún grupo, procederase a un segundo turno de palabra
que non poderá supera-los tres minutos por cada grupo municipal, intervindo cada un deles na
orde anteriormente sinalada. Finalizado este, o poñente pechará o debate ratificando ou
modificando a súa proposta.= NÚMERO 3: Referida ó artigo 25.2, que debe quedar redactado: O
público asistente ás sesións non poderá intervir nestas, podendo o presidente proceder, en casos
extremos, á expulsión dos que por calquera causa impidan o normal desenvolvemento da sesión.
Unha vez levantada a sesión, a Corporación pode establecer un turno de consultas polo público
asistente sobre temas concretos de interese municipal , se así o acorda por maioría a petición de
calquera grupo municipal ou do propio público.= NÚMERO 4: Referida ó artigo 49.2, que debe
quedar redactado: A entrega de copias ós membros da Corporación limitarase ós casos de libre
acceso dos Concelleiros á información, isto é, a aquela que se refira ós asuntos que vaian a ser
tratados polos órganos colexiados dos que formen parte e aqueloutra referida ós acordos
adoptados por calquera órgano municipal, sendo precisa noutro caso a autorización expresa do
Alcalde"----------------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Noriega quere que conste en acta que os concelleiros que defenden esta moción se
comprometen a elaborar, nun tempo non moi lonxano, un regulamento de participación
veciñal.-Sometida a votación, a moción obtén once votos a favor (dos Sres. Noriega Sánchez,
Tallón Mesías, Parajó Liñares, Hombre Eiras, Neira Picallo, Fandiño Pazos, Filloy Villar,
Fernández Fernández, e das Sras. Bugallo Rodríguez, Amieiro Rodríguez e Blanco Fernández) e
seis votos en contra ( dos Sres. Blanco Martínez, Castroagudín Valladares, Cajaraville Campos,
Ouro Calvelo, Mata Iglesias e Aller Suárez), polo que resulta aprobada.------------------------------Neste momento saen da sala o Sr. Alcalde e o Sr. Filloy Villar, pasando o Sr. Castroagudín Valladares a presidi-la sesión.----------------------------------------------------------------------------6.- MOCIÓN DO BNG SOBRE DECLARACIÓN DE NULIDADE DE ACORDOS
ADOPTADOS POLA COMISIÓN DE GOBERNO RELATIVOS Á SAU-4.- O pleno do
concello, por dez votos a favor (dos Sres. Noriega Sánchez, Parajó Liñares, Tallón Mesías, Hombre Eiras, Neira Picallo, Fandiño Pazos e Fernández Fernández e das Sras. Bugallo Rodríguez,
Amieiro Rodríguez e Blanco Fernández) e cinco en contra (dos Sres. Castroagudín Valladares,
Cajaraville Campos, Ouro Calvelo, Mata Fernández e Aller Suárez), sendo o número legal o de
dezasete e de asistentes o de quince, acorda declarar de urxencia e incluír na orde do día a seguinte moción:--------------------------------------------------------------------------------------------------" MOCIÓN PARA DECLARAR NULOS DE PLENO DEREITO OS ACORDOS DA
COMISIÓN DE GOBERNO DO CONCELLO DE TEO POLOS QUE SE CONCEDEN
LICENCIAS DE OBRAS PARA EDIFICAR NA SAU-4 DE CACHEIRAS= 1. Dado que a Lei
do Solo de Galicia establece no artigo 44, apartado 3:= Os estudios de detalle e os proxectos de
urbanización serán aprobados inicialmente polo Concello competente e sometidos despois a
información pública durante un mes mediante anuncio, que se publicará no "Diario Oficial de
Galicia" e nun dos xornais de maior difusión da provincia. Á vista do resultado da información
pública , o Concello aprobaraos definitivamente coas modificacións que resulten pertinentes. =

En nota ó pé deste apartado, os repertorios de lexislación (por exemplo o de Editorial Civitas SA,
"Ley do Solo de Galicia", edición de 1998), aclaran:= En virtude do artigo 4.3 da Lei 7/1997, de
14 de abril, de Medidas liberalizadoras (BOE núm. 90, de 15 de abril), que modifica o artigo 22.2c
da Lei de Bases de Réxime Local, corresponde ó Alcalde, a aprobación inicial dos Estudios de
Detalle e dos Proxectos de urbanización; e corresponde ó Pleno municipal a aprobación
definitiva dos mesmos, e debe adoptarse co voto favorable da maioría absoluta do número legal
de membros da Corporación (artigo 43.3i da LBRL).= 2.Dado que desde tódolos puntos de vista
resulta absurdo conceder unha licencia de obra, aínda con carácter parcial, sobre unha superficie
que debe ser ordenada urbanisticamente mediante un proxecto de urbanización previo, e que o
propio grupo de goberno coñece perfectamente que esta decisión debe ser tomada polo Pleno do
Concello, xa que consta como compromiso na Acta da sesión extraordinaria do Pleno do 10 de
maio do 2000.= 3.Dado que nos acordos da Comisión de Goberno do día 31 de xullo de 2000, na
aprobación da Xunta de compensación, se recoñece claramente que a SAU constitúe un
"polígomo único" e que, en todo caso, o Regulamento de Planeamento (R.D. 2158/1978) no
artigo 48.3 di textualmente " Se o Plan Parcial establece para a súa execución a división en
polígonos, terá que expresarse con toda precisión a delimitación dos mesmos, así como o
sistema de actuación que a cada un corresponda " e que, consecuentemente , a SAU-4 foi tratada
en toda a súa tramitación como "polígono único" sendo o Pleno o único competente para a
aprobación definitiva do Plan Parcial.=4.Dado que na sesión da Comisión de Goberno do 31 de
xullo se acordou conceder a "Mahía Santiago SL" licencia de obra para construir 12 vivendas
unifamiliares illadas e 24 vivendas unifamiliares pareadas (zonas AR-1, AR-2 e AR-3 da SAU)
e, mediante outro acordo na mesma sesión, licencia de obra para construir 34 vivendas
unifamiliares adosadas ( zonas AR-4, AR-5, AR-6 e AR-7 da SAU).=5. Dado que segundo arriba
se argumenta xurídica e regulamentariamente , só o Pleno do Concello ten competencia para a
aprobación definitiva do Proxecto de Urbanización e dado que non é posible legalmente actuar
parcialmente na SAU-4, que constitúe un "polígono único", sen que o Pleno altere esta
calificación cando aprobe o Plan Parcial=SOLICÍTASE=1. Que os acordos da Comisión de
Goberno polos que se conceden licencias de obra en zonas da SAU-4 sexan declarados NULOS
DE PLENO DEREITO".--------------------------------------------------------------------------------------A Sra. Bugallo Rodríguez manifesta que aparece recollido na Lei do Solo de Galicia o
xeito en que se debe edificar nun SAU, e que calquera delimitación ou división debe antes
aparecer recollida en polígonos , pero que a SAU é un polígono único e non hai posibilidade de
parcelación. Di que no pleno do 10 de maio quedou recollido que se decidiría en Pleno o que se
iba facer co 10% do terreo de cesión , e manifesta que os acordos da Comisión de Goberno son
nulos de pleno dereito, xa que a Comisión colle competencias que non lle corresponden ,facendo
un baleiramento de competencias do Pleno, como a concesión de licencias de certos cachos da
SAU, na que o Pleno non puido decidir.--------------------------------------------------------------------O Sr. Neira Picallo lee a acta do pleno, á altura de "...pregunta o Sr. Neira..." , e manifesta
que o proxecto de compensación non se estudiou no pleno senón na Comisión de Goberno, e
que non pode ser
así.------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Tallón manifesta que neste tema hai que ser claros, e pídelle ó Sr. Secretario que
confirme se é legal ou ilegal, para poder decidir na votación. O Sr. Secretario pide un receso de 10
minutos, e o Sr. Presidente concédello.------------------------------------------------------------------Tralo receso, acórdase por unanimidade deixa-lo asunto sobre a mesa, convocándose
neste momento un pleno extraordinario para o martes 29 de agosto, ás 20:00 h. , sen necesidade
de convocatoria previa.-----------------------------------------------------------------------------------------

Volven a entrar na sala o Sr. Filloy Villar e o Sr. Alcalde, e este retoma a presidencia da
sesión.------------------------------------------------------------------------------------------------------------7.- MOCIÓN CONXUNTA DO BNG E DO PSdeG-PSOE SOBRE PROVISIÓN
DAS PRAZAS DE SECRETARIO E DE INTERVENTOR DO CONCELLO .- O pleno do
concello, por unanimidade, acorda declarar de urxencia e incluír na orde do día a seguinte moción:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------" MOCIÓN PARA SACAR A OFERTA PÚBLICA , CON CARÁCTER DE
URXENCIA, AS PRAZAS DE SECRETARIO E INTERVENTOR DO CONCELLO DE TEO=
A complexidade do traballo desenvolvido nos últimos tempos nun concello coma o de Teo,
próximo a acada-los 20.000 habitantes, o marasmo lexislativo que se debe dominar para poder
presta-lo asesoramento necesario á Corporación, e o absurdo que resulta manter unha situación
"accidental" durante un periodo tan prolongado de tempo, fan urxente e necesario cubri-las
prazas de Secretario e Interventor do Concello, coa debida titulación e capacidade técnica.= En
consecuencia, os Grupos Municipais do BNG e do PSdeG-PSOE PROPOÑEN=1.Que no prazo
dun mes se proceda a cubrir provisionalmente a praza de Secretario do Concello, polo proceso de
sustitución que legalmente corresponde, cunha persoa coa debida titulación e
habilitación.=2.Que, con carácter de urxencia, se realicen tódolos trámites necesarios para que no
prazo de tres meses sexa sacada como oferta de emprego público e se inicie o proceso para cubrir
definitivamente a praza de Secretario do concello de Teo.=3.Solicitar, no prazo dun mes, a
incorporación dun interventor, sendo cuberto este posto con persoal cualificado, conforme o
establecido na lexislación vixente."--------------------------------------------------------------------------O Sr. Noriega manifesta que o seu grupo quere que remate o feito de provisionalidade
existente, e que o trato co Sr. Naveira Vázquez sempre foi correcto.-----------------------------------O Sr. Parajó manifesta a boa labor realizada polo Sr. Naveira, pero considera que é
necesario un interventor para manexar un presuposto de mil millóns de pesetas.---------------------O Sr. Alcalde di que está previsto solicitalo para o mes que ven, que é cando a norma di
que hai que pedilo, e que está contemplado nos presupostos.--------------------------------------------O Sr. Neira Picallo manifesta que se alegra de que haxa concelleiros que reivindiquen o
que eles xa pediran antes.--------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Parajó Liñares pide un Secretario especialista en temas de urbanismo.----------------O Sr. Filloy di que é necesario un Secretario porque o único informe que é preceptivo
para tódolos trámites é o do Secretario.---------------------------------------------------------------------O pleno do concello, por unanimidade, acorda aproba-la antedita moción, e realiza-los
trámites necesarios para cubri-las prazas de Secretario Municipal e Interventor.---------------------8.- MOCIÓN DO PSdeG-PSOE SOBRE BONO-BUS PARA A TERCEIRA IDADE.- O pleno do concello, por unanimidade dos asistentes, acorda declarar de urxencia e incluír
na orde do día a moción presentada polo Sr. Parajó Liñares con data 25-08-2000, nº 1598 do
rexistro de entrada deste concello, que copiada literalmente di:-----------------------------------------"MOCIÓN.- A urxencia desta moción vén determinada:= Vista a representatividade da
poboación maior de 60 anos, que supón un total de 2.606 persoas, é dicir, o 17,78% da poboación total do concello de Teo, e dado o escaso poder adquisitivo de moitas destas persoas, que
sofren unha discriminación con respecto a outros concellos limítrofes.= Exposición de motivos:=
Fai anos que o grupo municipal socialista vén solicitando a posta en marcha no noso concello do
bono-bus gratuíto, destinado a pensionistas, viúvas con algún fillo menor de idade ó seu cargo, e
xubilados de máis de 60 anos.= En función da poboación de 60 a 70 anos do concello, e segundo
o estudio realizado, o custo total deste servicio non supera os 15.000.000 pts. ó ano para as arcas
municipais.= Por todo o anteriormente exposto, propoño ó pleno a adopción do seguinte =
ACORDO:= 1.- Doutación dunha partida de 15.000.000 pts. nos próximos presupostos municipais, destinada ó servicio de bono-bus gratuíto para as persoas antes citadas.= 2.- Cada unha
destas persoas que o solicite obterá un talonario cun máximo de 24 billetes aproximadamente por

mes, diferenciándose entre homes (7,03% da poboación de 60 a 99 anos) e mulleres (10,74% da
poboación de 60 a 99 anos.".----------------------------------------------------------------------------------O Sr. Parajó Liñares manifesta que no anterior pleno ordinario o BNG elevou á aprobación do pleno unha moción para a implantación do bono-bus, que contemplaba unha rebaixa do
50% no prezo dos billetes dos maiores de 60 anos e dos xoves, moción en contra da cal votou
porque quere que os billetes de autobús para a terceira idade sexan totalmente gratuítos, e
considera que, cun presuposto de 1.000.000.000 pts., como ten este concello, a súa proposta é
viable. Di tamén que, segundo os estudios que realizou, o bono-bus gratuíto para os vellos tería
un custo real de entre 7 e 10 millóns de pesetas, pero que solicita que se cree unha partida con 15
millóns para non quedar escasos, xa que se sobran cartos pódense utilizar para outros fins simplemente tramitando un expediente de modificación de créditos. Manifesta que presenta esta
moción porque cre que os nosos maiores e as viúvas o agradecerán.-----------------------------------O Sr. Alcalde maniféstase de acordo en crear unha partida presupostaria para este fin,
pero di que os criterios polos que se rixa o bono-bus non teñen que se-los que expón o Sr.
Parajó, senón os que estipule a comisión que se cree para este fin; que non hai que decidir agora
as bases, senón que é mellor que sexa a comisión quen as redacte e quen decida como se van
da-los bonos, condicións necesarias, confección de carnets e demais; o Sr. Parajó respóndelle
que xa pensou en todo, mesmo en que os bonos dos homes sexan diferentes dos das mulleres,
para que unha persoa non poida utiliza-los da súa parella, e tamén ten copias de billetes
(exhíbeas). O Sr. Alcalde opina que é mellor acordar agora abri-la partida presupostaria e
deixa-las bases para seren redactadas con posterioridade, con máis tempo, e o Sr. Parajó dille que
non hai máis bases que redactar, porque están boas de facer: concederlle o bono-bus ós
xubilados maiores de 60 anos, pensionistas e viúvas empadroados en
Teo.---------------------------------------------------------O Sr. Noriega maniféstase contento polo feito de que o PSdeG-PSOE presente esta
moción, tanto máis canto que votou en contra a presentada polo BNG; di que o seu grupo votará
a favor dela; que lle gustaría que se tivese en conta á mocidade, pero que se non se fai agora presentará máis adiante outra moción neste sentido. O Sr. Parajó respóndelle que estudiou tamén a
implantación do bono-bus para os xoves, pero que saía demasiado caro, e mesmo pensou incorpora-lo bono-bus para os drogadictos, como fan noutros concellos. O Sr. Noriega pide que, se
sobran cartos nesta partida, se teña en conta a concesión de bono-bus ós mozos con cargo a ela.-O Sr. Neira Picallo pregunta cando se implantaría o bono-bus, de aprobarse esta moción,
e o Sr. Alcalde respóndelle que cando se aproben os presupostos, xa que, de momento, non hai
partida aberta para o bono-bus.-------------------------------------------------------------------------------O pleno do concello, por unanimidade, acorda aproba-la antedita moción en tódolos seus
termos, quedando suxeita esta a calquera modificación non restrictiva que se estime conveniente.
9.- MOCIÓN DO PSdeG-PSOE SOBRE O 'PLAN ALBA' .- Seguidamente dáse
lectura á moción presentada polo PSdeG-PSOE en data 25-08-2000, nº 1601, que copiada literalmente di:---------------------------------------------------------------------------------------------------------"EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.= En vista de tódalas situacións que se están producindo
e de que a maioría das accións que se están levando a cabo non son do agrado, e dado que
agravan a calidade de vida no concello de Teo, posto que non hai ningún tipo de planificación
que propoña ordea-lo concello para o futuro.= Resulta lamentable ver como se conceden
licencias suxeitas ás actuais normas urbanísticas aprobadas por este concello que son totalmente
anticuadas para unha proxección de futuro deste e concretamente de Cacheiras, colocando os
edificios enriba da estrada C-541, e sendo estes totalmente legales e amparados pola normativa
que manteñen o concello e a CPTOPV, véndose afectada a calidade de vida de tódolos veciños

de Cacheiras, e por outra parte pódese comprobar que cada día as súas propiedades perden valor
dentro do mercado inmobiliario, porque os promotores, ó non sentirse seguros para levar a cabo
os seus proxectos con dignidade, deixan de investir e marchan a outros concellos que poden
ofrecerlle un solo igualmente legal onde os veciños poidan conservar un medio ambiente digno,
zonas arboladas, prazas, paseos peatonais, carrís de bicicletas e lugares recreativos ó aire libre.=
Este plan busca, desde a parte positiva e constructiva de Cacheiras, un alto a tódalas barbaridades
que legalmente, subliño, se están cometendo, esquecendo o presente de todos e o futuro dos
nosos fillos e netos.= Por todo o exposto, o grupo municipal socialista, facendo uso da súa
representación, propónlle a tódolos que formamos parte desta corporación facer unha reflexión
conxunta, e por isto presentamos esta iniciativa polo ben de Cacheiras, para a que pedimos o
respaldo unánime de tódolos concelleiros, pois estamos seguros de que os veciños nolo
agradece- rán.= Se algunha das forzas políticas que compoñen esta corporación non vise este
plan acorde coas necesidades dos veciños, poderá exercer libremente o seu voto explicándollo á
sociedade prexudicada.= ACORDO:= A iniciativa ten o nome de "Plan Alba", e denominouse así
porque se nos detemos nun dos significados que se lle pode atribuir a esta palabra, é o de "a
primeira luz do día antes de saí-lo sol". Por iso entendemos este proxecto como a primeira luz
que restableza o urbanismo en Cacheiras, coa paralización da normativa urbanística vixente e o
planteamento dun novo plan xeral urbanístico adaptado ó concello, ós tempos e ó futuro.= As
bases sobre as que se asenta este plan son a consecución dos obxectivos a través dos medios
apropiados que permitan unha coherencia total entre obxectivos prioritarios e recursos
dispoñibles nun tempo determinado para unha maior rendibilidade e benestar social polas
modificacións dentro do plano da igualdade e da súa rendibilidade para os inversores e
promotores, así como o respaldo dunha acción aprobada conxuntamente polo pleno desta
corporación.= 1.- Porque dentro do Plan Alba queremos que Cacheiras teña unha praza pública
para solaz dos maiores e dos nenos, posto que, hoxe mesmo e levando a cabo o que intenta
levarse, non hai un anaco de solo público.= 2.- Co Plan Alba inténtase auna-los intereses
privados e públicos para o desenvolvemento dunha necesi- dade pública.= 3.- Para levar a cabo o
Plan Alba que necesita o pobo de Cacheiras, cómpre que tódolos concelleiros representados
neste pleno meditemos e colaboremos nunha votación maiori- taria e unánime, para así
respalda-la necesidade de tódolos veciños que sentán sendo prisioneiros dos edificios que se
están construíndo a un lado e a outro da estrada, cunha normativa urbanística obsoleta, chea de
vicios e lagunas urbanísticas que pagaremos todos nun futuro non moi próxi- mo.= 4.- O Plan
Alba pretende ser solidario con todos e desde o momento no que a acta deste pleno poida ser
recollida por unanimidade será a voz do sentir plenario deste concello de Teo para que se
paralicen as obras dentro dos terreos que a continuación expoñemos desde o super- mercado
(norte) á estrada da Torre (sur) e desde o regato da Ribeira (leste), canalizándoo, ata a estrada
C-541 (oeste) e, para evita-lo menor prexuízo ós veciños propietarios destes terreos, inversores e
promotores, se solicite urxentemente unha inspección de campo ós responsables da CPTOPV
para que leven a cabo unha reforma puntual da normativa hoxe vixente no tramo anteriormente
exposto para restaura-lo sentido urbanístico e adapta-lo solo público (campo de baile), e doutro o
aporte de terreo ó concello da parte privada (promotores) poidan conseguirse uns 11.000 m2
aproximadamente de praza pública no centro de Cacheiras.= 5.- O concello de Teo lle remitirá ó
Conselleiro de Política Territorial a moción que describe o Plan Alba e o sentir unánime da
votación de tódalas forzas políticas, o malestar existente de tódolos veciños do pobo de
Cacheiras e as accións de protesta que se pretenden levar a cabo a través dos distintos
representantes legais das súas asociacións; para que así, sendo coñecedor dunha normativa urbanística de Teo obsoleta, a modifique puntualmente no tramo exposto anteriormente e, dentro do
mesmo corazón do pobo de Cacheiras, se poida levar a cabo a integración de tódolos intereses
anteriormente expostos e a realización dunha praza pública para os veciños de Cacheiras.= 6.Tódalas forzas políticas do concello de Teo entenden que, en caso de omitir o concello a paralización e a CPTOPV a urxencia do Plan Alba, así como a modificación puntual das normas
urbanísticas e que afectan exclusivamente ó tramo exposto con anterioridade, serían

responsables de todo o desastre urbanístico que ata hoxe e neste momento se está realizando no
concello de Teo e concretamente no pobo de Cacheiras, así como na súa estrada comarcal
C-541.".------------O Sr. Noriega Sánchez manifesta que non entende como se pode pretender incluír unha
vía de urxencia, sen pasar pola comisión informativa e sen que a corporación teña tempo a
estudialo, un tema tan complexo como este; o Sr. Parajó Liñares respóndelle que non o trouxo
antes porque aínda o terminaron onte, e aclara que non se pretende a paralización das obras que
teñen licencia concedida, senón a paralización da concesión de novas licencias a partir de agora
ata que estea resolto o tema do que trata a moción, de xeito que se consiga que as construccións
para as que se conceda licencia no futuro deixen sitio para construí-la praza pública. O Sr. Alcalde dille que non se pode paraliza-la concesión de novas licencias sen que haxa unha revisión
puntual das normas subsidiarias, xa que se o promotor ten dereito á licencia hai obriga de darlla,
e di que intentou facer unha revisión destas características para amplia-lo campo de baile de
Cacheiras e a Consellería non lla admitíu. Di que en principio lle parece ben a moción, pero que
se require tempo para estudiala. A Sra. Blanco Fernández opina que quizais a CPTOPV lle dea
luz verde a esta revisión das normas, xa que comprende unha zona e non un só terreo como era o
caso da modificación que intentou o Sr. Alcalde; este respóndelle que non cre que a Consellería o
acepte, e a Sra. Blanco Fernández cre que o aceptará se llo piden os veciños.------------------------A Sra. Bugallo Rodríguez pide a palabra para unha cuestión de orde, e manifesta que está
de acordo coa construcción de espacios públicos, pero que o tema tratado nesta moción escapa á
cuestión de urxencia, polo que debería deixarse sobre a mesa para que a comisión informativa
poida emitir dictame; o Sr. Alcalde pensa tamén que é necesario dispoñer de tempo para estudiala.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Parajó pregunta se, para ganar tempo, non se podería aproba-la moción e revisar
todo despois, xa que lle parece urxente contar co estudio da Consellería, e a Sra. Bugallo opina
que se podería vota-la urxencia de realizar canto antes un estudio exhaustivo e urxente desta
moción, por parte do pleno, dos asesores e da CPTOPV, para ve-la súa viabilidade.----------------O pleno do concello, por unanimidade, acorda:---------------------------------------------------1º.- Declarar de urxencia e incluír na orde do día a moción presentada polo PSdeG-PSOE
sobre o 'Plan Alba'.---------------------------------------------------------------------------------------------2º.- Somete-la moción a estudio urxente da corporación.---------------------------------------10.- ROGOS E PREGUNTAS .- Toma a palabra en primeiro lugar o Sr. Noriega, e:-----1) Pregunta o número de procesos xudiciais nos que está inmerso o concello, e o Sr.
Secretario respóndelle que nos seguintes: Demanda de NOUDESA por gastos da urbanización
San Sadurniño; por unha licencia de obras na Póboa; pola subasta de parcelas de San Sadurniño; por caducidade do expediente de reposición da legalidade urbanística no cemiterio de Luou;
por paralización de obras do cemiterio de Luou; por iniciación do expediente de revisión do
cemiterio de Luou; a execución da sentencia da U-2-A dos Tilos; a demanda de lesividade do
acordo de cesión de terreo ó Padroado do Cemiterio de Luou; o xuízo de menor contía
interposto polo Padroado do Cemiterio de Luou; autos incidentais por protección do dereito ó
honor presen- tada polo Padroado do Cemiterio de Luou; dilixencias previas 1297/98 por querela
do Padroado do Cemiterio de Luou contra o Sr. Alcalde; dilixencias previas 315/98 por querela
do Padroado do Cemiterio de Luou contra o Sr. Alcalde;e dilixencias previas 266799 por querela
do Padroado do Cemiterio de Luou contra o Secretario acctal. do concello, que cre que foi
arquivada, aínda que ten entendido que se ía apelar. O Sr. Noriega pídelle que lle facilite copia da
relación de pro- cesos, e o Sr. Secretario respóndelle que lla dará.---------------------------------------

2) Pregunta por que o persoal de obras perdeu o plus de transporte que percibía o ano pasado, e o Sr. Alcalde respóndelle que é a primeira noticia que ten; o Sr. Noriega pide que se mire
este tema, e o Sr. Secretario dille que non sabe nada dese plus, que os obreiros se pagan cunha
subvención da Consellería de Familia que especifica o número de traballadores e a duración do
contrato, e que este ano, como o pasado, déronselle tódolos datos á xestoría (nº de contratados,
tempo de contrato e cartos dos que se dispón) e esta foi a que fixo as nóminas.----------------------3) En canto á traída de augas da urbanización "Tuxeiriña", en Recesende, manifesta que
no anterior pleno ordinario dixo que a primeira fila de vivendas tiña traída municipal de augas,
mentres que a segunda carecía delas; o Sr. Alcalde respondeulle que a ían ter axiña, e mesmo lle
mostrou planos de Aquagest, e el trasladoulle esta información ós veciños, que foron falar con
esa empresa pero de momento seguen coma antes. O Sr. Alcalde respóndelle que ó parecer se
van construír tres chalets en Vilanova e vaise face-la traída de augas desde eles ata o entronque
coa Ufa. O Sr. Noriega observa falta de planificación na construcción do abastecemento de augas,
xa que non é de recibo que nunha mesma urbanización unhas vivendas teñan traída municipal de
auga e outras non; o Sr. Alcalde respóndelle que entendeu mal ó Sr. Noriega, pois pensou que se
refería ás casas que dan á pista de atrás, pero que se é o mesmo grupo de casas teñen o mesmo
dereito a que se lles leve a auga. O Sr. Noriega pregunta se se lles fará sen custo, e o Sr. Alcalde
respónde- lle que depende da distancia, posto que os metros que excedan de 8 terán que pagalos
os donos das vivendas, como no resto do concello, e dille ó Sr. Secretario que tome nota para
falar inme- diatamente con Aquagest sobre este tema.---------------------------------4) Manifesta que na acta da sesión da comisión de goberno de 31-07-2000, punto 8, se
faculta ó Sr. Alcalde para continua-los trámites dun expediente relativo a unha sentencia recaída
en recurso contencioso-administrativo, dándose a circunstancia de que a comisión de goberno
non é quen para facultar ó Alcalde neste caso; o Sr. Secretario respóndelle que se trata dun erro
na acta e que non había que facultar ó Alcalde para nada, posto que só se tratou de dar conta da
sentencia e a comisión de goberno só tiña que darse por enteirada.-------------------------------------5) Manifesta que no anuncio de aprobación definitiva do presuposto de 1999 consta "o
pleno do concello aprobou definitivamente o presuposto municipal de 1999, así como o cadro de
persoal e a relación de postos de traballo", o que non é certo, posto que en ningún momento da
sesión se falou do cadro de persoal nin da relación de postos de traballo, senón soamente do presuposto; o Sr. Secretario respóndelle que eses documentos forman parte integrante do expediente do presuposto, e se os concelleiros o examinaron tiveron que velos; o Sr. Noriega pregunta
se non estarían eses documentos entre os que faltaban no expediente e houbo que pedir aprisa e
correndo, no último minuto, a Ordes, e o Sr. Secretario respóndelle que non, que estaban no expediente desde o primeiro momento. O Sr. Noriega pídelle que, no futuro, se informe ós concelleiros de tódolos puntos que inclúan os asuntos que se leven ó pleno.---------------------------------6) Pregunta quen é o actual asesor xurídico do concello, e o Sr. Alcalde respóndelle que
un bufete da Coruña, e que lle dará máis datos no próximo pleno ordinario.--------------------------Toma a continuación a palabra a Sra. Bugallo Rodríguez, e:-----------------------------------1) Pregunta se hai algunha información nova sobre a rede de alta tensión de Lampai, e o
Sr. Alcalde respóndelle que mantivo unha reunión co técnico municipal e cos veciños, que se lle
mandou á empresa a proposta destes e que de momento non ten máis noticias; a Sra. Bugallo
pide que se informe ós concelleiros cando haxa novas sobre este asunto, e o Sr. Alcalde
respóndelle que foron os veciños os que fixeron as suxerencias que estimaron convenientes e o
concello só llas remitíu á empresa; que cando haxa noticias se informará inmediatamente ós veciños.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------2) Pregunta por que se está recortando a única beirarrúa boa que hai en todo o concello (a
da urbanización As Palomas), e o Sr. Alcalde respóndelle que para alargar un pouco a saída da
estrada das Galanas á C-541, e tamén para facer sitio para que poidan aparca-los coches. A Sra.
Bugallo Rodríguez pregunta se esta modificación da beirarrúa foi decidida pola comisión de goberno, e o Sr. Alcalde respóndelle que si. A Sra. Bugallo supón que non tería nada que ver con

esta decisión o feito de que o Sr. Alcalde teña un restaurante alí á beira ó que lle viría ben ter
prazas para aparcar, e este respóndelle que non as necesita, que ten unha leira de 6.000 m2 para
aparcadoiro, pero que nesa urbanización están abrindo negocios ós que si lles vén ben que os
coches dos clientes teñan onde aparcar. O Sr. Neira Picallo manifesta que o espacio para a beirarrúa é de cesión por parte da promotora, e pídelle ó Sr. Secretario que se informe sobre se a
comisión de goberno é quen para decidir sobre o uso dos terreos cedidos polo promotor.----------Seguidamente toma a palabra a Sra. Amieiro Rodríguez, e:------------------------------------1) Pregunta cando se van quita-los carteis existentes na entrada dos Tilos que impiden a
visibilidade na saída da urbanización á estrada C-541, e o Sr. Alcalde respóndelle que se vai falar
cos propietarios dos carteis para facer un panel único onde caiban todos, e que sexa ampliable
para que se poidan anunciar tamén as empresas que abran no futuro; que se ían retira-los carteis,
pero que se pensou que pode haber problemas cos seus donos. O Sr. Filloy pregunta se estes
teñen permiso municipal para poñe-los carteis e se pagan algún tipo de canon por telos instalados, o Sr. Alcalde respóndelle que o ignora e o Sr. Filloy dille que é por aí por onde hai que
comezar, xa que se non teñen permiso nin pagan nada non teñen dereito a te-los carteis postos.--2) Manifesta que, cando a última tormenta, as augas pluviais arrastraron terra e pedras
desde Montouto pola rúa do Ameneiro sobre todo (que é moi pendente) e colleu dentro do coche
a un minusválido que non puido saír del; que ó remata-la tormenta a rúa quedou chea de pedras.
Di que ese día recordou a catástrofe de Viesca e teme que algún día poida pasar algo parecido,
porque as augas baixan de Montouto, que non ten recollida de pluviais aparte e no inverno, aínda
en tempadas normais, rompen as tuberías de pluviais dos Tilos e as augas mestúranse coas fecais.
O Sr. Alcalde responde que o día da tormenta pasou iso en todas partes, e mesmo el estivo
sacando pedras da estrada C-541 en Cacheiras, e que cre que Montouto ten recollida independente de pluviais; o Sr. Filloy dille que as pluviais de Montouto e dos Tilos non están separadas, que
había un estudio de Aquagest sobre este tema pero que a obra custaba sobre 11 millóns de pesetas e non se acordou facela, e o Sr. Alcalde dille que cre que alomenos unha parte está feita. A
Sra. Amieiro manifesta que a urbanización Os Tilos está construída sobre unha pendente moi
forte e, cando baixan as augas, as rúas fan de canles, como pasou esta vez, pero que a máis
afectada soe se-la rúa do Ameneiro, que é por onde baixan as augas que veñen de Montouto;
pregunta se se vai tomar algunha medida sobre este tema. O Sr. Alcalde respóndelle que o do
outro día foi un caso illado, non normal, por mor das choivas torrenciais que caeron, pero que lle
dirá ós técnicos que o miren. A Sra. Amieiro pregúntalle se non se vai facer nada en canto á inundación do colexio infantil, a rotura de tubos e a saída de augas fecais, e o Sr. Alcalde respóndelle
que tamén o mirarán os técnicos.--------------------------------------------------------------Toma a palabra o Sr. Tallón Mesías, e:-------------------------------------------------------------1) Pregunta que xestións se fixeron en canto ó arranxo das estradas de Ramallosa a Casalonga e de Catro Camiños a Oza, e se llas mostrou ó Sr. Presidente da Deputación cando estivo
aquí fai uns días; o Sr. Alcalde respóndelle que lle falou deste tema e que o vai mirar; que a
Deputación remitíu ó concello un escrito solicitando información sobre as zonas urbanas que
comprenden estas estradas para ver se lle pode ceder ó concello tramos desas estradas unha vez
arranxadas, e mandóuselle información de varias partes que comprenden tanto desvíos como
zonas urbanas. O Sr. Parajó pregunta se a Deputación pretende pasarlle esas estradas ó concello,
e o Sr. Alcalde respóndelle que non enteiras, só os tramos que dan a zonas urbanas, sempre que
o concello queira aceptalas. O Sr. Parajó manifesta que a Deputación pretende "soltar lastre" de
estradas para eliminar gastos, e que nun momento dado o concello quixo cederlle a estrada de
Milladoiro a Pontevea e a Deputación non a aceptou; pide que non se caia na trampa, porque é

asumir por parte do concello un gran gasto para sempre, ó ter que facerse cargo do arranxo deses
tramos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------2) Pregunta cando se rematará a construcción do muro do campo de baile de Luou, e o
Sr. Alcalde respóndelle que non sabe se está rematado pero que, se non o está, irán facelo os
obreiros en canto acaben as obras nas que están
actualmente.------------------------------------------------------3) Pregunta polo estado do expediente da licencia de eurotaxi, e tamén cando se sacarán a
concurso máis licencias de taxis; o Sr. Secretario respóndelle que se oficiou á Xunta e se tratou
de darlle coñecemento do expediente á Asociación de Taxistas, pero encontrouse con que non
existe esta, polo que se puxo en coñecemento dos taxistas individualmente a apertura do
expediente, e o prazo debe rematar, segundo cre, o 2 ou o 3 de setembro, e que despois diso se
traerá o expediente ó Pleno.-----------------------------------------------------------------------------------4) Pregunta se están redactados o regulamento e a ordenanza fiscal de vados e garaxes, e
o Sr. Secretario respóndelle que aínda non están rematados, pero que está traballando neles.------5) Pregunta para cando está previsto o arranxo definitivo da pista de Loureiro e das demais pistas de Luou, e o Sr. Alcalde respóndelle que as obras nas pistas de Loureiro e de
Trasellas (a que pasa por diante do bar de Santiso), así como un tramo dunha de Cacheiras, están
incluídas nun plan da Consellería de Agricultura, polo que non se poden contratar mentres non
chegue a orde da Consellería.---------------------------------------------------------------------------------6) Pide datos da consignación e importe de gastos das partidas do actual exercicio económico, e o Sr. Alcalde respóndelle que non ten datos neste momento.----------------------------------7) Pregunta se é certo que algunhas empresas que veñen traballando para o concello lle
fixeron gratis traballos na súa finca de Toledo, e o Sr. Alcalde respóndelle que non ten ningunha
finca na provincia de Toledo, que só vai cazar a unha finca propiedade dun amigo.-----------------8) Pregunta que explicación pode darlle ó pleno e ós seus compañeiros, que votaron en
contra de sancionar ós promotores da SAU-4, do feito de que despois el puxese no xulgado unha
denuncia pola execución ilegal desas obras, e o Sr. Alcalde respóndelle que ordenou tres veces a
paralización desas obras e mandou precinta-las grúas, entón a promotora pedíu que se lle
desprecintasen para poder face-las obras de urbanización, e así se fixo, pero en vez de facer estas
seguíu construíndo vivendas no SAU-4, polo que lle levou o expediente ó fiscal e este llo
mandou ó xuíz decano.-----------------------------------------------------------------------------------------Toma de seguido a palabra o Sr. Hombre Eiras, e:-----------------------------------------------1) Manifesta que a reposición de pavimentos nos Tilos despois das obras da acometida do
gas quedaron mal reparadas, e pregunta a cando ascende a fianza depositada pola empresa; pregunta tamén se se vai facer nos Tilos a acometida da televisión por cable, e manifesta que o pavimento quedou en dous tonos diferentes e tódalas rúas da urbanización parecen un xigantesco
paso de cebra; opina que, se se volve a abrir, con tantos tonos diferentes, as rúas da urbanización
darán impresión de descoido e de ruína, polo que pide que se lle bote a todas elas unha capa de
rego asfáltico, de modo que queden unha soa cor. O Sr. Alcalde respóndelle que a diferencia de
tonalidades non estorba ó tráfico, sempre que o pavimento estea en boas condicións, e que é algo
pasaxeiro, posto que diminúe conforme o sol vaia comendo a cor e logo volve a quedar
uniforme, e parécelle demasiado gasto botarlle asfalto a toda a urbanización cando o pavimento
está en boas condicións de rodaxe. O Sr. Hombre dille que só pide unha capa de rego asfáltico,
non que se lle bote aglomerado, polo que non debería ser tan caro, e o Sr. Alcalde respóndelle
que estudiará este
tema.---------------------------------------------------------------------------------------------2) Pregunta pola traída de auga a Cobas, e o Sr. Alcalde respóndelle que xa hai un presu`posto desta obra, pero que non recorda se foi aprobado pola comisión de
goberno.-----------------3) Pregunta por que non se puxeron aínda os puntos de luz que faltan en Cobas, fronte a
unhas vivendas, e o Sr. Alcalde respóndelle que fará uns dous meses que se lle deu a Fernández

orde de que os puxese, pero que non sabe se o fixo; o Sr. Hombre dille que onte non estaban
postos, e o Sr. Alcalde respóndelle que lle reiterará a orde ó electricista.------------------------------4) Pregunta se funcionará a gardería infantil para o novo curso, que comeza o día 1 de setembro, e o Sr. Secretario respóndelle que cre que está aberto o prazo de matrícula.----------------A continuación toma a palabra o Sr. Parajó Liñares, e manifesta que vai dividi-las súas
preguntas e os seus rogos en seis grandes bloques:--------------------------------------------------------a) Urbanismo:------------------------------------------------------------------------------------------a.1) Pregunta que trámites se fixeron para a redacción do novo plan xeral de urbanismo
do concello, e o Sr. Alcalde respóndelle que se falou cun estudio de Coruña, outro de Santiago e
outro de Ourense, pero que ó estar pendentes de se se conseguirá subvención non se decidíu
nada aínda; que parece que hai outra persoa que está facendo o plan urbanístico dun concello
limítrofe e haberá que consultar con ela, porque parece que o fai moi ben. O Sr. Parajó opina que
sacar a concurso a redacción do plan xeral non ten nada que ver con consegui-la subvención; o
Sr. Alcal- de dille que se vai abrir unha partida para este fin nos novos presupostos, o Sr. Parajó
manifesta que urxe contar canto antes cun novo plan de urbanismo e o Sr. Alcalde respóndelle
que está sobre este asunto, que non o
esquece.-----------------------------------------------------------------------a.2) Manifesta que se están facendo revisións puntuais das normas subsidiarias do concello sen coñecemento do pleno, e o Sr. Alcalde respóndelle que non son modificacións das normas, senón desenvolvemento de PERIS; que mandou o expediente á Xunta e deron luz verde,
polo que se hai que levalas, no seu momento se levarán ó órgano competente. O Sr. Parajó opina
que primeiro tería que decidi-lo pleno se quería desenvolve-los PERIS e despois mandalo á
Xunta, e non ó revés como fai o Alcalde.------------------------------------------------------------------a.3) Pregunta se o Sr. Alcalde sabe que número de obras ilegais hai no concello; este respóndelle que o ignora e o Sr. Parajó dille que hai centos, polo que é imprescindible contar cun
vixiante de obras; non comprende a que espera o Sr. Alcalde, estando como está esa praza
incluída nos presupostos de 1999 (prorrogado para o 2000), para contratar un vixiante de obras
como é debido. O Sr. Alcalde respóndelle que se pode contratar un vixiante de obras, e pídelle ó
Sr. Secretario que tome nota deste asunto.------------------------------------------------------------------b) Saneamento:-----------------------------------------------------------------------------------------b.1) Pregunta pola depuradora de Pontevea, e o Sr. Alcalde respóndelle que, polo que sabe, está ultimado o proxecto e só están esperando a que lle dean luz verde para comeza-la obra.
O Sr. Parajó pregunta tamén pola depuradora de Calo, e o Sr. Alcalde respóndelle que xa deben
de estar traballando nela; o Sr. Parajó dille que só fixeron o movemento de terras, e o Sr.
Castroagu- dín respóndelle que a depuradora de Calo está incluída no mesmo proxecto que a
colocación de tubos nalgún lugar do concello de Ames para acceso a ela, tubos que xa se están
poñendo, polo que cre que tan pronto os teñan postos seguirán coa
depuradora.---------------------------------------b.2) Pide que se contrate unha empresa que revise tódolos alcantarillados que se fixeron
no concello, porque ten noticias de que algúns non serven para nada e vai resultar que cando estea feita a depuradora non se poderá poñer a funcionar porque estará mal a tubería; o Sr. Alcalde
respóndelle que, en principio, debía revisalas Aquagest.-------------------------------------------------c) Auga: Pregunta por que non se fai xa o abastecemento de auga potable en todo o concello, e o Sr. Alcalde respóndelle que está pendente de que concedan a terceira fase desta obra, o
que lle aforraría ó concello máis de 400 millóns de pesetas, e que mentres vanse facendo pouco a
pouco os tramos de abastecemento de auga que se vai podendo, porque é unha obra de moi alto
custo para as arcas municipais. O Sr. Parajó opina que se podería unifica-lo abastecemento de

auga por zonas e prorratea-lo importe entre os veciños, subvencionando o concello a obra nun
20% ou así; o Sr. Alcalde respóndelle que polas zonas en que se abre para meter uns tubos aprovéitase para mete-los tubos necesarios para tódalas acometidas, pero que ata agora o abastecemento que hai feito pagouno sempre o concello e facelo a partir de agora como di o Sr. Parajó
suporía un agravio comparativo para os veciños que o vaian poñer con respecto ós que o teñen
posto.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------d) Estradas: Manifesta que as pistas municipais están nun estado lamentable, así como as
cunetas, e sen embargo, segundo as facturas aprobadas pola comisión de goberno, estanse gastando millóns a punta pala en arranxo de camiños; di que, como non se lles meta man en serio,
antes de dous anos estarán desfeitas. O Sr. Alcalde respóndelle que se están arranxando onde fai
falta, e o Sr. Parajó opina que non cadra o montón de millóns que se están metendo nas pistas co
estado destas; dille ó Sr. Alcalde que está disposto a apoialo se necesita pedir un crédito para o
arranxo de vías públicas.---------------------------------------------------------------------------------------e) Educación:
Opina que cómpre publicar xa as bases para as axudas de libros de texto e de transporte, pois o
curso escolar comezará axiña. O Sr. Alcalde respóndelle que o estaba facendo a coordinadora de
deportes, pero que o expediente quedou parado porque esa señora está de baixa por
enfermidade, e o Sr. Parajó di que os libros de texto e o transporte deberían ser gratuítos para
todos.-------------f) Subvencións: Manifesta que transcorreu máis dun mes e non se convocou á comisión
que debe redacta-lo regulamento de subvencións. O Sr. Secretario respóndelle que en xullo e
agosto a xente está de vacacións e non tódolos concelleiros poderían vir ás reunións, polo que se
deixou para primeiros de setembro; que toma nota para convocala nesas datas. O Sr. Parajó di
que se seguen concedendo anticipos a algunhas asociacións (o Sr. Alcalde respóndelle que a
aquelas que o piden), e que iso non sucedería se se contase co regulamento.-------------------------g) Varios:-----------------------------------------------------------------------------------------------g.1) Manifesta que, polo que ve nas actas da comisión de goberno, unhas empresas cobran ó mes e outras ó ano, como por exemplo Veloso, a quen se lle aprobaron recentemente as
facturas das comidas servidas na festa do cabalo, na feira do San Martiño e na visita dos portugueses correspondentes ó ano 99. O Sr. Secretario respóndelle que as facturas do Sr. Veloso
foron presentadas este ano, e aprobáronse na primeira comisión de goberno que tivo lugar
despois da data na que trouxo as facturas. O Sr. Parajó manifesta que o mesmo pasou cunha
persoa que fai traballos de limpeza para o concello, e o Sr. Secretario respóndelle que esa persoa
pasou tódalas facturas xuntas, e tamén duplicou algunhas que estaban aprobadas do ano
pasado.-g.2) O Sr. Parajó manifesta que hai que controlar mellor a quen se invita ás festas que
paga o concello, pois sabe de xente doutros concellos que non son autoridades nin teñen nada
que ver con este e que foron invitadas á festa do cabalo.-------------------------------------------------g.3) Manifesta que as obras que teñen que realiza-los promotores das urbanizacións non
quedan como é debido, e despois veñen os problemas, como pasou en Calo, que nas últimas tormentas se inundaron as casas colindantes cunha urbanización; o Sr. Castroagudín respóndelle
que coñece o tema e que quedou de ir co aparellador a próxima semana para ver de solucionar
este tema.---------------------------------------------------------------------------------------------------------g.4) Manifesta que, cando pedíu que se retirasen os postes de Vilar de Calo, se lle dixo
que Telefónica quería cobrar unha burrada por sacalos, e por culpa diso os postes estiveron tres
anos estorbando e ofrecendo perigo no medio da estrada, e agora, na sesión da comisión de
goberno de 17-7-2000, viu aprobada unha factura de Telefónica pola retirada dos postes que se
eleva a máis de dous millóns de pesetas; o Sr. Alcalde respóndelle que rebaixaron o 50% do
custo, o Sr. Parajó dille que para iso era mellor paga-lo total e que os retiraran daquela e o Sr.
Alcalde respóndelle que se lle pedíu reiteradamente que os quitasen canto antes.--------------------g.5) Pregunta quen é Roberto J. Barcala Furelos, e o Sr. Alcalde respóndelle que unha
empresa que leva o mantemento das piscinas dos Tilos e de Luou; o Sr. Parajó di que o concello

lle pagou a ese señor 1.200.000 pts. por mantemento de dúas piscinas durante un mes (600.000
pts. mensuais por piscina) e para as piscinas de Oza, Calo e Cacheiras dá unha subvención de
600.000 pts. para toda a tempada, o que lle parece un agravio comparativo. O Sr. Secretario respóndelle que na factura está incluído o servicio de socorrismo de ambas piscinas, e o Sr. Alcalde
dille que as piscinas das que fala o Sr. Parajó son privadas; este respóndelle que practicamente
son públicas, e o Sr. Alcalde dille que non, xa que están xestionadas por asociacións culturais ou
deportivas que cobran unha entrada por ir a elas . O Sr. Parajó di que as asociacións lles cobran
unha miseria ós socios e que tamén o concello cobra a entrada ás piscinas municipais ós que non
teñen o carnet de piscina, e o Sr. Alcalde respóndelle que si, que o concello ingresa eses cartos e
que por iso se fai cargo do mantemento das piscinas: exactamente o mesmo caso das piscinas de
Calo, Cacheiras e Oza, nas que cree que as asociacións cobran as entradas e se fan cargo do
mantemento delas, só que por riba contan coa subvención do concello.-------------------------------g.6) Pide que se retire a propaganda do concello na cadea COPE.-----------------------------g.7) Pregunta que traballos fai para o concello o Sr. Marcos López, e o Sr. Alcalde respóndelle que ese señor é un topógrafo a quen se lle encargaron varios levantamentos topográficos.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------A continuación toma a palabra o Sr. Fandiño Pazos, e:------------------------------------------1) Pregunta cando se paralizou a obra de Maderas Amazonas, e o Sr. Alcalde respóndelle
que o 02-08-2000. O Sr. Fandiño manifesta que fai 23 días, e que aínda hoxe a obra está tal como
estaba cando se deu por rematada, e utilizándose para os mesmos fins para os que foi construída;
di que os artigos 49, 50, 52 e 54 do Regulamento de disciplina urbanística, ós que dá lectura, son
claros en canto ás medidas que deberá toma-lo Alcalde en caso de realización de obras ilegais, e
roga que o Sr. Alcalde dea cumprimento á lei neste asunto. Este respóndelle que xa se deu conta
á Xunta e se paralizou a obra, o Sr. Fandiño di que esta é ilegalizable, segundo recoñeceu o
propio Sr. Alcalde, e que segundo o art. 54 antes citado, se os actos de edificación e uso de solo
non fosen legalizables pola súa incompatibilidade co ordenamento urbanístico, o alcalde
decretará, en caso de obras, a súa demolición a custo do interesado e, en caso de usos, a
reposición dos bens afectados ó estado anterior ó incumprimento daquela, e que en ambos
supostos se procederá a impedir definitivamente os usos ós que dese lugar. O Sr. Alcalde dille
que o expediente está seguindo o procedemento legalmente establecido.------------------------------2) Pregunta se algún dos presentes lle sabe dicir onde está a aldea de Peri no concello de
Teo, o Sr. Alcalde respóndelle que non a hai e o Sr. Fandiño dille que o pregunta porque viu unha
factura pagada a Marcos López por levantamentos topográficos en varios lugares do conce- llo,
Peri entre eles, e pide que ese señor rectifique a factura ou devolva os cartos correspondentes a
ese levantamento topográfico.------------------------------------------------------------------------------Toma seguidamente a palabra o Sr. Neira Picallo, e pregúntalle ó Sr. Alcalde se cumpre e
dá as instruccións precisas ó persoal ó seu cargo para facer cumpri-la Lei do Solo, o Regulamento de Disciplina urbanística e as Normas urbanísticas do concello, tal como é a súa obriga, e o Sr.
Alcalde respóndelle que pensa que si. O Sr. Neira dille ó Sr. Alcalde que está faltando á verdade,
e para demostralo se vai referir a un só caso concreto que valería de exemplo doutros moitos nos
que non cumpre co seu deber: no pleno de 26-5-2000 o Sr. Alcalde informou da paralización da
obra que Alfonso Castiñeiras Viqueira estaba realizando en Vilar de Calo sen licencia axeitada
para a obra que naquel momento se encontraba en execución (pois cunha licencia de arranxo/
substitución de tellado estaba facendo obras de alteración de superficie e volume, vulnerando retranqueos a lindantes e á vía pública, para o cal é necesario proxecto de execución redactado por
técnico competente); pregúntalle ó Sr. Alcalde se despois desa orde de paralización, que nunca

foi efectiva, fixo uso das facultades que o cargo lle confire e que a lei lle obriga a exercer para
restaura-la legalidade vulnerada, e dille que, fixese o que fixese, non foi suficiente, posto que a
obra foi rematada en contra dos preceptos legais. Segue dicíndolle que os artigos 49 e 57 do
Regulamento de disciplina urbanística de Galicia dispoñen que o Sr. Alcalde deberá dispoñe-la
cesación inmediata da obra e incoar expediente de reposición da legalidade, e pregúntalle que
fixo ó respecto, por que non cumpríu coa Lei do Solo e co Regulamento de disciplina urbanística, como a lei o faculta no seu artigo 52, ordeando a retirada de materiais e precintado da maquinaria, e se influíu nisto a intercesión que realizou un amigo común entre o Alcalde e o propietario
da obra, tal como o mesmo Sr. Alcalde manifestou; advírtelle e esíxelle que cumpra coa legalidade e co deber ó que o obriga o cargo, pois do contrario podería estar incorrendo en prevaricación;
dille tamén que, por todo o exposto, cre que o Sr. Alcalde está facendo deixamento de funcións,
e dá a impresión de que é vulnerable a tódalas presións e prácticas de amiguismo, que non son as
mellores cualidades para un Alcalde. O Sr. Secretario respóndelle que se tramitou o expediente, e
cando xa estaba rematado resultou que estaba a nome dun señor que xa falecera; que alguén lle
deu mal o nome do promotor da obra, polo que tivo que comezar de novo todo o expediente. O
Sr. Neira di que non se están retirando os materiais nin precintando a maquinaria das obras ilegais. O Sr. Alcalde dille que a intercesión dun amigo non foi por esta obra, senón polo tema da
cesión de terreos para as beirarrúas de Vilar de Calo, e que non puideron facelo entrar en razón.-Toma de seguido a palabra o Sr. Filloy, e:---------------------------------------------------------1) Pregúntalle por que aduciu o seu cargo de Alcalde ó presentar contra o Sr. Piedra e
contra "El País" por un artigo periodístico titulado "O fiscal indaga se un alcalde galego do PP
intentou vender unha licencia de obras", e o Sr. Alcalde responde que os gastos dese pleito págaos el, non o concello, e que ten dereito a defende-lo seu honor; o Sr. Filloy dille que se pon
unha denuncia como particular e polos seus intereses particulares non pode usa-lo título de
Alcal- de, e menos aínda usar un poder xeral para pleitos que lle foi outorgado polo pleno en data
07-07-1995, cando dez dos actuais concelleiros non formaban parte da corporación. O Sr. Alcalde
respóndelle que non sabe en que termos redactou a denuncia o avogado, e o Sr. Noriega dille que
no punto 4 da súa intervención en "Rogos e preguntas" do pleno ordinario de 30-06, que trataba
precisamente sobre este tema, consta literalmente: "O Sr. Noriega pídelle que lle responda no
próximo pleno ordinario, o Sr. Alcalde respóndelle "no próximo ou noutro, xa veremos se lle
podo responder ou non", e o Sr. Noriega dille que non é cuestión de se pode ou non, que a súa
obriga, de non facelo nesta sesión, é responder inexcusablemente na próxima ordinaria", polo
que debe responder agora; o Sr. Alcalde manifesta que non sabe que poder presentou o avogado
e que xa responderá a esta pregunta, e o Sr. Filloy exhibe copia da denuncia e le o parágrafo c),
que di literalmente: "Para persoarse no antedito procedemento xudicial, en representación do
concello de Teo, o Alcalde utilizou un poder xeral para pleitos de data 7 de xullo de 1995, en
virtude da pertinente habilitación outorgada para iso polo pleno municipal constituído durante o
anterior mandato da corporación", e di tamén que o Alcalde, na demanda, solicita indemnización
polos danos e prexuízos que os feitos presuntamente delictivos expostos nela lle xeraron; cre que
o Sr. Alcalde abusou do seu cargo neste tema, que non está satisfeito nin co asesoramento nin
coa ac- tuación do Sr. Blanco como Alcalde e que, como membro da corporación, se sinte
humillado. O Sr. Alcalde repite que ignora a documentación que usou o avogado e que xa lle
responderá a este tema.---------------------------------------------------------------2) Exhibe copia dunha demanda de "Dragados y Construcciones" solicitando a creba da
urbanización Os Verxeles, a acta de recepción desa urbanización de data 21-03-97, a tasción das
parcelas municipais que recibiu o concello nesta urbanización e un plano da urbanización onde
están reflexadas as anteditas parcelas; manifesta que tivo a curiosidade de medilas e, segundo a
documentación que posúe, faltan unha parcela e parte da outra, xa que hai dúas vivendas e pico e
a entrada dun garaxe contruídas sobre os terreos municipais, e di tamén que na data de recepción
da urbanización esas parcelas xa estaban ocupadas. Manifesta que no punto 3 da súa
intervención en "Rogos e preguntas" no pleno de 30-06-2000 pedíu que se incoase expediente

sancionador ó promotor desas obras, e pregunta que se fixo sobre este tema; o Sr. Secretario
respóndelle que, como xa dixo no anterior pleno ordinario, o expediente está en mans do asesor
xurídico, e o Sr. Filloy di que non resulta eficaz nin confortante ver como se está funcionando
neste concello.----3) Pregúntalle ó Sr. Alcalde se cumpre e dá as instruccións precisas ó persoal ó seu cargo
para facer cumpri-la lei e o Regulamento de disciplina urbanística, como é a súa obriga, e o Sr.
Alcalde respóndelle que pensa que si; o Sr. Filloy considera que o Alcalde está tratando de engañar ós concelleiros, e como proba disto solicita que se suba ó pleno o expediente da obra que se
está realizando na parcela nº 996, posto que o Sr. Alcalde coñece desde que as comezaron que
existen irregularidades, que foron detectadas polos catro edís críticos do PP en marzo e o Sr.
Alcalde mandou pecha-los arquivos, posto que estaban estudiando ese expediente, e amenazounos; nese momento lle advertiron que se non se corrixían esas anormalidades se verían obrigados
a toma-las medidas oportunas para que se establecese a legalidade, e o Sr. Alcalde non fixo nada
ó respecto; novamente foi advertido nunha reunión nun histórico edificio de Santiago, onde se
exhibiron documentos que avalaban a tese de que existían ilegalidades, polo que solicita que se
traia o expediente ó pleno para aclara-la situación "con luz e taquígrafos". O Sr. Alcalde respóndelle que se quere que se leve ese expediente ó pleno deberá solicitalo por escrito, e que se cren
que está apoiando ilegalidades que o leven ó xulgado ou onde queira, que el ten a conciencia
tranquila.---------------------------------------------------------------------------------------------------------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as trece horas e trinta
minutos, estendéndose a presente acta que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario acctal. que
certifico.
O ALCALDE,

O SECRETARIO ACCTAL.,

ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA DO PLENO DO CONCELLO QUE
TIVO LUGAR O DÍA 29 DE AGOSTO DO 2000.----------------------------------------------------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 R. Cajaraville Campos
D. Manuel A. Filloy Villar
D. Ramón Fernández Fernández
D. Urbano Ouro Calvelo
D. Manuel Mata Iglesias
D. Juan B. Aller Suárez
D. F. Manuel Parajó Liñares
D. Manuel Tallón Mesías
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.

Na casa do concello de Teo, a vintenove de agosto do dous mil.---------------------------Sendo as vinte horas, e baixo a presidencia do Sr. Alcalde, D. Armando U. Blanco
Martínez, reuniuse en primeira convocatoria o
pleno do concello, con asistencia dos dezasete
membros que o compoñen ó principio da sesión, e
de quince no punto 1, a fin de levar a cabo a sesión
extraordinaria convocada para este día.--------------Asiste o Secretario acctal. da Corporación, D. Jesús Naveira Vázquez.-------------------Pola presidencia declárase sesión pública, e o Sr. Alcalde propón gardar un minuto de
silencio polo último falecido en atentado da banda
terrorista ETA, D. Manuel Indiano, concelleiro do
PP de Guipúzcoa, que se garda neste momento.---De seguido pásase a coñecemento e
resolución dos asuntos incluídos na seguinte ------ORDE DO DÍA:
Neste momento abandoan a sala os Sres. Blanco
Martínez e Filloy Villar.--------------------------------

1.- MOCIÓN DO BNG SOBRE O SAU-4: O Sr. Noriega Sánchez delega para este
asunto na Sra. Bugallo Rodríguez, por ser ela quen tratara o tema no pleno anterior. A Sra.
Bugallo dá lectura á moción do grupo municipal do BNG, que copiada literalmente di o segue:--" CONSIDERACIÓNS DO BNG DE TEO SOBRE AS ACTUACIÓNS DA ALCALDÍA E A
COMISIÓN DE GOBERNO NA SAU-4 DE CACHEIRAS=En primeiro lugar o BNG quere
aclarar que o único que pretende con esta moción é demostrar e dar a coñecer que a Comisión de
Goberno actuou fóra da legalidade ó concede-las licencias de obras na SAU-4 sen que o Pleno do
Concello, o órgano legalmente capacitado, aprobara o correspondente proxecto de urbanización.
A forma en que se tramite a nulidade do acordo é algo que carece de relevancia política, tendo
que limitarse o equipo de goberno e o pleno a segui-los pasos legais e procedimentalmente
determinados.= Con referencia ós datos recollidos no dictame xurídico, o BNG quere aclara-los
seguintes puntos:=1.Cando o dictame expresa que con data de 26 de xuño se aprobou o proxecto
de urbanización introduce un dato de especial relevancia non coñecido ata agora polo pleno
competente. Antes de analiza-lo informe imos referirnos a este punto.=-O BNG considera que é
inadmisible que se aprobe o proxecto de urbanización o 26 de xuño e que, con data de 28 de
xuño (aparecido o 6 de xullo na prensa) se editen anuncios públicos de expropiación forzosa
sobre terreos afectados polo proxecto de urbanización.= - Resulta tamén inaceptable legalmente
que o Alcalde, unipersoalmente, aprobe un proxecto de urbanización cando é un particular
directamente afectado (circunstancia que o obriga a abandoa-los plenos cando se trata este tema e
cando ten delegados estes temas na Comisión de Goberno).=- Por outra banda, o Alcalde

Armando Blanco e o Grupo de Goberno do PP actuaron de mala fe ó ocultar intencionadamente
esa información ó Pleno. Cando o 30 de xuño, catro días despois de ter aprobado o proxecto de
urbanización, e aínda sen estar publicado no DOG, o BNG pide nunha moción en Pleno a
paralización das obras por falta de proxecto de urbanización e licencia, non só non se dá conta do
actuado senón que Armando Blanco só informa que se decretou a paralización das obras. Esa
ocultación de información vólvese a repetir no pleno do 25 de agosto. Impresentable e falto de
toda ética.=- Pero aínda máis. Cando o BNG informa públicamente que vai remitir ó Fiscal do
TSXG o actuado polo grupo de goberno respecto a SAU-4, Armando Blanco preséntase(o día 28
de xullo) diante do fiscal para acusar á constructora e dicir que se sinte impotente para para-la
obra, cando por detrás, e con ocultamento ó pleno está a punto de darlle a licencia de obra (¡ de
feito , a Comisión de Goberno concédelle licencias de obra 6 días despois de que vaia face-lo
paripé diante do fiscal!). Incluso na propia denuncia presentada polo Alcalde diante da fiscalía
non informa da aprobación que el fixo do proxecto de urbanización. As causas que explican este
engano que as busque cadaquen. ¿Como imos confiar en vostede e na súa actuación dentro da
legalidade se é capaz de tal engano ó pleno?. Centrándonos no informe, este non explica como se
levou adiante esta aprobación do proxecto, incurrindo nunha actuación de mala fe.Esa mala fé
procede de que, segundo a documentación existente no expediente, tal aprobación definitiva
realizouse sen a obrigada aprobación inicial e a súa preceptiva publicación no DOG e xornal (art.
44.3 da Lei do Solo de Galicia), o que invalida tal proceso. No expediente só consta a aprobación
definitiva pero non a inicial, que sí consta das Bases de Actuación, Estatutos e Plan Parcial.=2.
Con respecto á competencia de aprobación definitiva do proxecto de urbanización, é moi
significativo que dous parágrafos que delimitan este aspecto no informe, non teñan ningunha
clase de argumentación xurídica. Sen embargo, o artigo 22.2, apartado c) da Lei de Bases de
Réxime Local, é moi claro ó definir como competencia do Pleno:"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".= Como ben di o informe, a
lexislación á que se debe recorrer para determinar cales son os instrumentos de ordenación, é a
Lei do Solo de Galicia. Nesta Lei, inclúense como instrumentos de ordenación non só os
reseñados polo informe, senón tamén os proxectos de urbanización que aparecen recollidos no
Capítulo I, titulado expresamente "Clases de instrumentos de ordenación". Dentro deste capítulo,
e polo tanto como instrumento de ordenación, recóllese o artigo 31 que define os proxectos de
urbanización.=Ademais no Capítulo II, titulado "Elaboración e aprobación dos instrumentos de
ordenación", recóllese novamente este instrumento chamado proxecto de urbanización, e é onde
aparece o artigo 44.3.Calquera outra interpretación que separe estes instrumentos non se ciñe á
lei, polo cal se explica por que non aparece argumentado xuridicamente no informe.Polo tanto,
ninguén cuestiona a aprobación inicial do proxecto de urbanización como competencia do
Alcalde, senón a aprobación definitiva, que segundo a lexislación de Galicia queda claramente
asignada ó Pleno.=3. Resulta completamente escandaloso que, despois de que no Pleno do 10 de
maio, publicamente, tanto o Grupo de Goberno como o propio técnico municipal, informaran ós
concelleiros de que a decisión sobre o 10% (de cesión de terreos) se tomaría no Pleno cando este
aprobara definitivamente o Proxecto de urbanización, agora se incumpla este acordo e se afirme
no dictame, outra vez sen ningunha base xurídica, que "tampouco o proxecto de urbanización é
o instrumento urbanístico no que coupera realizar esta opción...". Non cumplir este acordo
supón unha auténtica burla cara o resto da corporación e da cidadanía.Pero hai máis, tal
aseveración faina o mesmo grupo de avogados que fixeron a proposta seguinte: "...A posibilidade
de recibi-lo importe do aproveitamento urbanístico do 10%, suxeríuse como cláusula a
incorporar en tódolos plans urbanísticos, de tal xeito que o Concello en cada caso, poidera optar
segundo lle conviñera por recibi-las parcelas ou o seu importe en metálico.=Lóxicamente esta
facultade debe ser exercitada polo Pleno Municipal, xa que afecta a bens, e esto é precisamente o
que se acordou na acta, sen que poida deducirse da súa aprobación que a Alcaldía traspasase ó
Pleno as súas competencias en orde á aprobación do proxecto, máxime tendo en conta o xa
reseñado no apar- tado primeiro do informe, respecto á irrenunciabilidade no exercicio dos

mesmos.= Tampouco o proxecto de urbanización é o instrumento urbanístico no que coupera
realizar esta opción, pola súa mera calidade de proxecto de obras." . Non é pois de estrañar que
agora non consideren ningún instrumento o oportuno para realizala. De tódolos xeitos, esta
corporación págalles para eso.¿Quen tomou a decisión sobre o 10%?¿O Alcalde?¿A Comisión
de Goberno?. Por último, constatar que resulta falto de toda ética que un grupo de asesores
xurídicos, contratados para asesorar ó conxunto da Corporación e pagados con cartos públicos,
se dediquen a elaborar un dictame sobre a actuación seguida pola Alcaldía e o Grupo de Goberno
no tema da SAU-4, que é o que se acordou no Pleno e o que publicamente se está
cuestionando.".------------------------------O Sr. Presidente felicita ó BNG pola súa exposición , e di que é intelixente á súa maneira.
Remítese ó informe dos asesores, e manifesta que o Grupo de Goberno non ten nada máis que
dicir.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ábrese o primeiro turno de intervencións, e o Sr. Parajó Liñares toma a palabra:-----------1) Pregunta se se poden dar licencias parciais como ó SAU-4? O Sr. Secretario respóndelle que non atopou papeis onde se diga que non.--------------------------------------------------------2) Pregunta se tiña competencias nese momento o Alcalde ou a Comisión de Goberno
para concede-la licencia. O Sr. Secretario respóndelle que por suposto, que non se lle retirou o
poder á Comisión de Goberno para dar licencias de obra.------------------------------------------------3) Pregunta se o informe xurídico que fixeron os asesores do concello ou membros do
seu gabinete, non ten que estar firmado polos asesores. O Sr. Secretario contesta que está
firmado, e que el non fai recoñecemento de
firmas.--------------------------------------------------------------------4) Pregunta ó Sr.Naveira se el como Secretario asume este informe? O Sr. Secretario
respondelle que sí.Pregunta se o consultou con alguén. Respóndelle que non.------------------------5) Pregunta se se presentou recurso de reposición a esta moción?Respóndeselle que non,
que se presentou contra unha moción do pleno anterior.--------------------------------------------------6)Pregunta en que se basa a denuncia que presentou o Alcalde na fiscalía. O Sr. Secretario di que vai a buscala e que a lee ó Pleno. Sae a buscala e dá lectura á denuncia.------------------7) O Sr. Parajó Liñares di que o meollo da cuestión está na cesión de terreos, e pregunta
se hai cesión de terreos por parte da constructora ó concello. O Sr. Secretario respóndelle que
non, que xa se fará no momento oportuno. Pregunta o Sr. Parajó se están os terreos ofertados,
respóndelle o Sr. Secretario que cree que non. Pregunta o Sr. Parajó se poden cedelos en calquera
momento, e o Sr. Secretario respóndelle que cree que se fará cando entreguen a urbanización,
pero que se lle permiten un receso lles dirá cando deben cedelos exactamente. O Sr. Presidente
concédello.-------------------------------------------------------------------------------------------------------Tralo receso, o Sr. Secretario di que se cederon as fincas que son para o concello no
proxecto de compensación , e que agora o único que hai que dicir é se se collen fincas ou cartos.
Pregunta o Sr. Parajó quen decide eso, se é o Pleno, e respóndeselle que si. Pregunta o Sr. Parajó
se se pode convocar un pleno para eso, e respóndelle o Sr. Secretario que cando queiran.----------8) Pregunta o Sr. Parajó á Sra. Bugallo Rodríguez en que punto da lei do ROF se recolle a
rebocación dunha decisión da Comisión de Goberno. A Sra. Bugallo respóndelle que non é necesario que apareza no ROF, e que a moción é para que a situación se volva legal. O Sr. Parajó
dille que o Pleno carece de competencias para revocar unha decisión da Comisión de Goberno, e
a Sra. Bugallo contesta que o Sr. Parajó presentou unha moción para baixa-los prezos dos combustibles, e que se o BNG considera que os acordos son nulos na Comisión de Goberno, a Comisión debería sentarse e revisa-los acordos.O Sr. Parajó pregunta se o poden facer eles, e se o pode
facer a fiscalía. A Sra. Bugallo responde claro que a fiscalía pode, pero que non está enterada. O
Sr. Parajó manifesta que fai anos o PSdeG-PSOE quixo parar unhas obras na Póboa, e que o

xuíz dixera que non se podían parar porque tiñan licencia, e que esto podía se-lo mesmo. A Sra.
Buga- llo di que esto non está en vía xudicial, e o Sr. Parajó respóndelle que o puxo o BNG. A
Sra. Bu- gallo dille que si e que ninguén informou ó Pleno cando se falou desto na sesión do 30
de xuño.-Abrese un segundo turno de intervencións. Toma de novo a palabra a Sra. Bugallo Rodríguez e manifesta que as conclucións son claras, que o Pleno se entera agora de que hai a aprobación definitiva dun proxecto de urbanización feito unipersoalmente por unha persoa que se cree
tan implicada que está fóra neste momento. Manifesta que está clara a competencia do pleno, e
que non poden ensinar nada pois as cousas, como o plan inicial, desaparecen.-----------------------Toma de novo a palabra o Sr. Parajó e di que o teñen moi difícil para valorar, xa que hai
informes por todas partes, así que o seu grupo terá liberdade de decisión neste asunto.-------------Sometida a votación, a moción obtén tres votos a favor (do Sr. Noriega Sánchez e das
Sras. Amieiro Rodríguez e Bugallo Rodríguez), sete en contra (dos Sres. Castroagudín, Cajaraville, Mata, Ouro, Aller, Parajó e da Sra. Blanco Fernández) e cinco abstencións ( dos Sres. Neira,
Fandiño, Fernández, Tallón e Hombre), polo que resulta rexeitada.------------------------------------O Sr. Tallón solicita explicación de voto e manifesta que se abstén pola confusión que
tén neste asunto, e que non quere ir nin a favor nin en contra, xa que falta moita información por
parte do grupo de goberno.------------------------------------------------------------------------------------A Sra. Blanco Fernández solicita explicación de voto e manifesta que se fan moitos xuízos de valor e que non lle parece o lugar oportuno, que hai que acudir á vía contencioso-administrativa.---------------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Fandiño solicita explicación de voto e manifesta que se abstén porque todo lle
parece unha chapuza, que a actuación , desde o punto de vista ético é reprovable, e que desde o
punto de vista legal pode non selo. Di que os feitos merecerían unha actuación por parte dos
concelleiros ou da xustiza, que o que se pide é que o pleno anule competencias á Comisión de
Goberno. Di que ten dúbidas , e que os avogados que fixeron o informe son os mesmos que
aconsellaron o do 10% da cesión de terreos.---------------------------------------------------------------O Sr. Neira tamén solicita explicación de voto e manifesta que se abtén polos mesmos
motivos que o Sr. Fandiño, e que se suma á explicación dada por este.--------------------------------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as vinteúnha horas e
trinta minutos, estendéndose a presente acta, que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario acctal.
que certifico.
O ALCALDE,

O SECRETARIO ACCTAL.,

ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA URXENTE DO PLENO DO CONCELLO QUE TIVO LUGAR O DÍA 22 DE SETEMBRO DO 2000.---------------------------------SEÑORES ASISTENTES:
Alcalde-Presidente:
D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros:
D. Antonio Castroagudín Valladares
D. José Manuel Neira Picallo
D. Mario Fandiño Pazos
D. Manuel R. Cajaraville Campos
D. Manuel A. Filloy Villar
D. Ramón Fernández Fernández
D. Urbano Ouro Calvelo
D.Manuel Mata Iglesias
D. Juan B. Aller Suárez
D. F. Manuel Parajço Liñares
D. Manuel Tallón Mesías
Dª Angélica Blanco Fernández
D. Miguel A. Hombre Eiras
D. Martiño Noriega Sánchez
Dª Ánxela Bugallo Rodríguez
DªMª da Soedade Amieiro Rodríguez
Secretario:
D. Jesús Naveira Vázquez.

Na casa do concello de Teo, a vintedous de setembro do dous mil.------------------------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 dos dezasete membros que o compoñen e que se fixan na marxe, a
fin de levar a cabo a sesión extraordinaria urxente
con- vocada para este
día.------------------------------------Asiste o Secretario acctal. da Corporación, D. Jesús Naveira Vázquez.--------------------Pola presidencia declárase sesión pública, pasándose de seguido a coñecemento e resolución dos asuntos incluídos na seguinte ------------ORDE DO DÍA:
1.- DECLARACIÓN DE URXENCIA .- O pleno do concello, por unanimidade dos
dezasete membros asistentes, acorda declarar de urxencia e incluír na orde do día o seguinte asunto:---

2.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL SOBRE O ÚLTIMO ASASINATO DE
ETA .- O día 21 dos actuais, a banda terrorista ETA asasinou ó concelleiro de San Adriá del
Besós e militante do PP, D. José Luis Ruiz Casado, co que atentou unha vez máis contra a
representación popular que constitúe unha das bases máis importantes do sistema
democrático.------------------------------------------------------------------------A corporación municipal de Teo, coa unanimidade de tódolos grupos políticos que a
integran, quere mostra-la súa máis enérxica repulsa por este acto e transmitirlle o seu pesar á
familia do falecido, e á executiva do PP de Cataluña.-----------------------------------------------------A continuación gárdase un minuto de silencio en memoria das víctimas de ETA e acórdase facer diante da casa do concello unha manifestación silenciosa coa que se proclame a condena
a calquera uso da violencia para impoñer posturas políticas, que tan só deben defenderse dentro
das canles legalmente establecidas.--------------------------------------------------------------------------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as catorce horas e dez
minutos, estendéndose a presente acta, que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario acctal. que
certifico.
O ALCALDE,

O SECRETARIO ACCTAL.,

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DO CONCELLO QUE TIVO LUGAR O DÍA 28 DE SETEMBRO DO 2000.-------------------------------------------------------------SEÑORES ASISTENTES:
Alcalde-Presidente:
D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros:
D. Antonio Castroagudín Valladares
D. Manuel R. Cajaraville Campos
D. Urbano Ouro Calvelo
D. Manuel Mata Iglesias
D. Juan B. Aller Suárez
D. Mario Fandiño Pazos
D. Ramón Fernández Fernández
D. Manuel A. Filloy Villar
D. José Manuel Neira Picallo
D. F. Manuel Parajó Liñares
D. Manuel Tallón Mesías
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.

Na casa do concello de Teo, a vinteoito de setembro do dous mil.-------------------------Sendo as vinte horas, e baixo a presidencia 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 fixan na marxe, a fin de levar a cabo a sesión ordinaria convocada para este día.--------------------------------------Asiste o Secretario acctal. da Corporación, D. Jesús Naveira Vázquez.-------------------Pola presidencia declárase sesión pública, e antes de entrar na orde do día o Sr. Alcalde
dá conta das paralizacións de obras ordeadas desde
o último pleno ordinario, que foron as seguintes:--- O 29/08/00 das obras de ampliación da vivenda de D. Ramón Arce Fernández, en
Póboa -Cacheiras, por carecer de licencia.----------- O 25/09/00 das obras do edificio de
14 vivendas e locais en Cacheiras, de "Hnos. Lago
Ríos SL", por non axustarse á licencia concedida o
29/10/99.-------------------------------------------------De seguido pásase a coñecemento e
resolución dos asuntos incluídos na seguinte ------OR 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 que tiveron
lugar os días 25-08-00, 29-08-00 e 22-09-00, que foron distribuídos coa convocatoria da actual.-O Sr. Secretario di que quedou mal recollido na acta da sesión do 25-08-00 , no seu
punto 9, o "Plan Alba" , e que deben eliminarse os puntos 2 e 3 deste.--------------------------------O Pleno do concello, por unanimidade, acorda aproba-los borradores das actas das sesións do 29-08 e do 22-09-00, así como o da sesión do 25-08-00, unha vez realizadas as correccións propostas, e que se rexistren no libro correspondente.---------------------------------------------2.- MOCIÓN DO BNG SOBRE PROXECTO DE ORDENANZA REGULADORA
DA PRESTACIÓN MUNICIPAL DE AXUDAS PARA SITUACIÓNS DE EMERXENCIA SOCIAL .- O Sr. Noriega Sánchez dá lectura á moción do BNG, presentada o día 15-09-00,
que copiada literalmente di o que segue:--------------------------------------------------------------------"Polo Concello de Teo en exercicio das competencias que lle veñen atribuidas polo artigo
24.21k da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local e polo artigo 64.1 da Lei
5/1997, do 22 de xullo da Administración Local de Galicia, regúlase básicamente a conce- sión de
axudas de emerxencia social, sen prexuizo das resolucións de desenvolvemento ou exe- cución

que poidan acordarse polos órganos municipais. A concesión destas axudas polo Concello de
Teo, cando non poida obterse unha axuda de emerxencia social da Administración da Comunidade Autónoma ou en complementariedade con esta, estarán fundamentadas no acaecemento
de feitos imprevisibles e de urxente atención, tendo un carácter meramente paliativo e destinaranse a facer fronte a aquelas causas sobrevidas que polas súas circunstancias requiren unha atención perentoria na obtención de recursos económicos por parte dos afectados de tal maneira que
alcancen a complementar , alixeirar ou palia-la carencia de recursos ou a realización de actividades ou prestación de servicios por esta administración local co mesmo obxecto.=Polos motivos
aludidos establécese un mecanismo áxil de tramitación e de resolución que, sen prexuizo da
obxectividade da concesión e garantías da súa aplicación, facilite a tramitación e resolución das
solicitudes que se formulen con carácter urxente.=Por tratarse dunha entidade local cunha poboación limitada e de doado acceso e seguimento polo departamento de servicios sociais municipal,
a regulamentación de axudas económicas neste ámbito poden dar resposta ás necesidades consideradas básicas para a supervivencia persoal, mantemento da convivencia ou das condicións imprescindibles para a existencia acorde coa dignidade humana.=ARTIGO 1.OBXECTO DAS
AXUDAS.= As axudas que se establecen poderán dirixirse a dar resposta ás seguintes situacións
susceptibles de intervención:= Situacións derivadas da falla de recursos económicos que impidan
a cobertura das necesidades básicas:=- Axudas paliativas de situación de necesidade persoal, tales como alimentación , roupa, vestido, axudas á escolarización, etc.=-Axudas dirixidas ó mantemento da vivenda no propio domicilio(situacións carenciais que non se contemplen noutros programas) tales como a adquisición de mobiliario ou electrodomésticos de primerira necesidade,
reparacións urxentes, luz, auga corrente, creación de sanitarios, etc.=-Axudas a emigrantes retornados carentes de recursos económicos para garanti-lo mínimo nivel de inserción.=-Situacións
imprevisibles de emerxencia que xeren un gasto especial, axudas de carácter puntual ás que os
usuarios non poidan facer fronte por carencia de recursos.=- Desafiuzamentos.=-Incendio ou
catástrofes naturais que afecten gravemente á vivenda.=-Accidentes de calquera tipo que afecten
gravemente á economía familiar e que impliquen a realización de gastos de carácter extraordinario e urxente.=-Situacións especiais sobrevidas por causa do padecemento dalgunha enfermidade grave que implique traslados , tratamentos, axudas técnicas ou calquera outra necesidade
que requira gastos adicionais ós do sistema público de saúde.=-Situacións que provoquen ou tendan a provoca-la marxinación das persoas que as padezan.= ARTIGO 2.REQUISITOS DOS SOLICITANTES.= Os solicitantes deberán ser veciños do concello de Teo, empadroados no mesmo
con antelación suficiente ó feito causante da solicitude, ó obxecto de evitar calquera posibilidade
de fraude. A tal efecto e polo órgano competente, poderán conseguirse cantos documentos,
infor- mes ou antecedentes sexan precisos para o coñecemento da residencia efectiva dos
solicitantes no termo municipal. a certificación da inscripción no Padrón Municipal e no seu caso
o informe municipal sobre residencia efectiva, expedido polo persoal auxiliar da policía
municipal ou polos servicios sociais municipais, servirán para a formación de criterio do órgano
municipal compe- tente.= No caso de emigrantes retornados, solicitaráselle-la inscripción efectiva
no Padrón Muni- cipal no momento da solicitude. Terán consideración de emigrantes retornados
aquelas persoas naturais do concello de Teo ou que residiran nel por un período igual ou superior
a 10 anos, antes de establece-la súa residencia fóra da Comunidade Autónoma de
Galicia.=Poderán solicitar as mencionadas axudas as persoas físicas que cumplan os requisitos
establecidos nas presentes ba- ses reguladoras.= ARTIGO 3.CRITERIOS DE CONCESIÓN DE
AXUDAS= A concesión de ditas axudas basearase nos seguintes criterios:=-Emerxencia dos
feitos, demostrada polos peti- cionarios.=-Necesidade urxente de recursos para paliar ou
solucionar segundo os casos as causas sobrevidas.=-Carencia de medios económicos propios
para facer fronte á situación denotada ou sufrimento dunha forte mingua na economía familiar a
causa de afronta-lo gasto.=ARTIGO 4. TRAMITACIÓN DAS AXUDAS.= As solicitudes
formularanse no modelo oficialque facilitará o propio concello. Tales solicitudes serán tramitadas
polo departamento municipal de servicios sociais, para o cal a Traballadora Social emitirá un
informe social sobre o solicitante e/ou da súa unidade de convivencia, facendo especial fincapé

naqueles aspectos que axuden a clarexa-la ne- cesidade da axuda solicitada.= ARTIGO 5.
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA.= Os interesa- dos na obtención destas axudas deberán
formular a súa solicitude no modelo oficial dirixido ó Sr. Alcalde-Presidente deste concello
acompañando a seguinte documentación:=- DNI do solicitan- te.= -Libro de familia.=Certificado de empadroamento.=- Presuposto de gastos para o que soli- cita axuda (só naqueles
casos nos que sexa posible).=- Informe social emitido pola Traballadora Social ou Asistente
Social municipal.=- Datos bancarios.=- Certificado de facenda ou no seu defecto declaración
xurada de ingresos de tódolos membros da unidade familiar, acompañada de nómina ou nóminas
recentes, no caso de existir.= -As axudas, nos casos que así o requiran, pode- rán ser presentadas
por terceiras persoas , para o cal a representación deberá acreditarse ante o departamento de
servicios sociais municipais.=ARTIGO 6. INFORME PROPOSTA Ó ÓRGA- NO MUNICIPAL
COMPETENTE.= A Traballadora Social ou Asistente Social Municipal, á vista da necesidade
exposta e da situación sociofamiliar elevará un informe proposta de proce- dencia de concesión e
do contido da axuda que será estudiado pola Comisión Municipal de Go- berno, quen finalmente
valorará motivadamente a oportunidade da concesión e as características da axuda a conceder e
os seus condicionantes específicos.= ARTIGO 7. XUSTIFICACIÓN DO- CUMENTAL DO
GASTO.= O órgano que conceda a axuda establecerá os prazos, condicións e formalidades da
xustificación documental do gasto dentro das normas comúns vixentes para as Administracións
públicas. Con carácter xeral o interesado deberá aporta-la factura corresponden- te ó documento
legalmente esixible segundo a natureza específica do gasto, que será aboada di- rectamente ó
provedor nas dependencias económicas do concello.= Excepcionalmente, en casos de
necesidades básicas e primarias ou naquelas que debido a unha especial circunstancia da
situación sobrevida non poida ser posible(feito que deberá ser xustificado no informe proposta
da Traballadora Social), o gasto realizado en base á axuda concedida será xustificado mediante
informe de valoración subscrito pola Traballadora Social, ou técnico competente sobre o custo
efectivo realizado e as circunstancias que motivan a inexistencia de xustificación documental na
forma xeral antedita.= Caberá a adopción de acordos en concepto de gastos a xustificar , ou
anticipos ó departamento municipal de servicios sociais con cargo a estas axudas, que deberá
aporta-la xustificación documental do gasto tras realiza-lo mesmo.= As axudas poderán ser en
especie e consistir tanto na adquisición directa de bens e servicios polo concello, con destino ós
beneficiarios como na directa prestación ca actividade, servicio, axuda ou reparación de que se
trate por parte de persoal municipal ou baixo a dependencia ou responsabilidade desta entidade.
= ARTIGO 8. FALSIDADE OU OCULTACIÓN DE DATOS.= A falsidade ou ocultación de
datos que serviron de base para a concesión da axuda de emerxencia social ou da xustificación
documental do gasto dará lugar ó reintegro da mesma polo beneficiario.= ARTIGO 9. INFORME ANUAL ÓS MEMBROS DA COMISIÓN DE SERVICIOS SOCIAIS= Polo menos unha
vez ó ano, os concelleiros que forman parte da comisión informativa de Servicios Sociais recibirán unha memoria na que se sinalen as axudas concedidas para situacións de emerxencia social
e as motivacións das mesmas.=ARTIGO 10. DISPOSICIÓN FINAL. = No non previsto nestas
bases en materia de procedemento, atease ó prevido na Lei 30/1992, do 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común e na Lei
4/93, do 14 de abril, de Servicios Sociais de Galicia".----------------------------------------------------O Sr Noriega manifesta que presentan esta ordeanza para que se regulen as emerxencias
sociais, para que se saiba cando se poden solicitar e a quen, e que non se pense que as dá o Sr.
Alcalde ou algún concelleiro, como pasa con outras axudas. Di que piden transparencia e que os
concelleiros da Comisión de Emerxencia Social reciban un informe anual sobre a resolución das
emerxencias, e que as situacións de emerxencia necesitan rápida solución. Pide acceso directo á
información. O Sr. Ouro Calvelo dá resposta á moción transcrita, manifestando o seguinte:--------

"SOBRE A MOCIÓN DO BNG RESPECTO Ó PROXECTO DE ORDENANZA REGULADORA DA PRESTACIÓN MUNICIPAL DE AXUDAS PARA SITUACIÓNS DE
EMERXENCIA SOCIAL= O prólogo co que comeza a moción do BNG é interesante e adecuado para introducirnos cra o concepto de Emerxencia. A este prólogo dúas únicas puntualizacións:= No primeiro parágrafo da primeira páxina, fixa que procedería a Emerxencia Muniocpal
"cando non poida obterse unha axuda de emerxencia social da Administración Autonómica".
Deste xeito estaríamos limitando a solicitude de axudas ante a Xunta, mellor fixar que debido á
premura do tempo para a obtención da emerxencia, fai inviable o pedila á Xunta pola tardanza.
Tamén, e en casos moi concretos, nos que a Xunta non concedese unha emerxencia, poderíase
solicita-la de novo ante o concello. Incluso, e tal como recolle a Lei respecto á emerxencia da
Xunta de Galicia que esta teña carácter complementario con outra procedente do concello.=A
segunda puntualización no mesmo parágrafo da primeira páxina, "dar resposta ás necesidades
consideradas básicas", que como veremos máis adiante é difícil establece-las necesidades básicas
regulándoas específicamente porque, o que é básico para unha familia, pode non selo para
outra.=Por outra banda, os términos do prólogo "tendo carácter meramente paliativo" e tamén
"un mecanismo áxil de tramitación", responden perfectamente á definición de Emerxencia.=
Entrando no artigo 1º da moción "Obxecto das axudas", debemos dicir que o establecer unha
relación das situacións de necesidade urxentes, é contraproducente, xa que se poderían dar
outras situacións de emerxencia non recollidas específicamente no regulamento, ou que como xa
dixemos anteriormente non tódalas situacións son semellantes; un exemplo sería "a adquisición
de mobiliario ou electrodomésticos de primeira necesidade". Como imos a definir que electrodomésticos son necesarios, como por exemplo, se para un fogar una lavadora é imprescindible, e
sen embargo para outro o serían unhas estufas. Ademais no capítulo primeiro poderíanse establecer duplicidades con programas xa en funcionamento deste concello. Como tamén é mellor non
establecer ó pé da letra os "Desafiuzamentos", aínda que si exista esa axuda por emerxencia.=
Respecto ás Emerxencias da Xunta de Galicia, non fixan específicamente as axudas a recibir,
senón que deixa a "Decisión en máns do técnico de Servicios sociais", para que interprete os
cuatro criterios que se fixan:=1º Uso da vivenda.=2º Mantemento e habitabilidade da vivenda.=3º
Equipamento mobiliario básico.=4º Necesidades primarias.=5º Traslado de vivenda.=Desta
maneira se un suposto non entrase dentro destes cinco supostos non lla concederían, aínda
sendo estes cinco bastante xenéricos.=Facer unha pequena mención ás axudas de Presidencia de
carácter social ou humanitario, que regulan en tres apartados, respecto á vivenda, outro máis
extenso á situación persoal, e o último respecto á situación de marxinación, fixando en todo caso
o seu carácter paliativo.= Ademais, regular uns mínimos que en moitos casos non serían de
emerxencia, como o fai o BNG, sería fácil se non fose pola limitación de recursos cos que
dispón o concello, e regulalo pode facer que persoas con necesidades urxentes queden excluídas
por non adaptarse á ordeanza ou regulamento.=Por todo o que temos visto sería inviable o
establecer ó pé da letra as emerxencias a conceder.=Dicir tamén que é pouco solidario o artigo 2,
xa que non establece un tempo mínimo paras os residentes en Teo, e sen embargo para os
emigrantes retornados, regula que terían que ter residido en Teo 10 anos antes de ter emigrado.
Máis solidario se considera o non establecer un período mínimo de residencia neste concello,
aínda que si o empadroamento e a comprobación efectiva e obxectiva polos servicios municipais,
de que os solicitantes establezan residencia definitiva neste concello, e incluso a emerxencia
nestes casos poidera ir destinada para este fin.(emerxencia da Xunta de Galicia só fixa o empadroamento en tódolos casos con seis meses de antelación). E en todo caso a salvo de posibles
transeúntes que se quixeran beneficiar desta emerxencia.=Respecto ó artigo 3º "Criterios de
concesión de axudas", só establece tres criterios e é bó que sexan poucos, pero no terceiro
criterio que fai mención "Carencia de medios económicos propios para facer fronte á situación
denotada ou sufrimento dunha forte mingua na economía familiar a causa de afronta-lo
gasto".Debérase regular neste caso un pouco máis a insuficiencia de recursos, ou algún baremo
de ingresos para que estas emerxencias vaian destinadas como o están sendo actualmente para os
máis humildes e en situación de subsistencia. Xa que de non fixalo podería todo o mundo

entender que están en situación de carencia de recursos ou que para pagar unha débeda teñen
moito "Sufrimento dunha forte mingoa de ingresos".= Tamén se considera que un documento así
debera fixa-la idade mínima para acollerse á Emerxencia, ou de non tela, a constitución da
unidade de convivencia independente.=Respecto ó artigo 7º no seu parágrafo terceiro "Caberá a
adopción de acordos en conceptos de gastos a xustificar ou anticipos ó departamento municipal
de servicios sociais", sinalar que é adecuado o regular o caso de anticipos, pero debera ser máis
específico neste caso tratándose de emerxencias que non poideran dar tempo a pasar pola
comisión Municipal de Goberno para o que sería suficiente o informe favorable do departamento
de servicios sociais para a súa concesión inmediata, entrando este criterio moi en consoancia ca
definición de PALIATIVO.=Para rematar dicir que exceptuando a pormenorización dos casos
que non debera recoller tan ó pé da letra, debérase regula-la concesión das axudas por
Emerxencia que este concello xa vén concedendo con criterios obxectivos, tgendo en conta o
efecto PALIATIVO, e non o de INSERCIÓN como o pode pretender a
moción".-----------------------------------------------O Sr. Alcalde dí que o Grupo de Goberno, por todo o exposto, non vai apoia-la moción.
O Sr. Parajó di que estivo na comisión na que a representante do BNG espuxo a moción.
Manifesta que consideran de interés esta moción , xa que todo o que se poida mellorar é bó para
os veciños. Pregunta ó Sr.Noriega se non se pode engadir na moción o dos emigrantes
retornados, e o Sr. Noriega di que non , xa que non considera que o apartado 2 non sexa
solidario.Di que puxeron 10 anos por outros regulamentos doutros concellos. O Sr. Parajó di que
o PSdeG-PSOE está dacordo, de tódolos xeitos, coa moción.-------------------------------------------O Sr. Noriega di que tivo esperanzas de que o grupo de goberno tiña algo que aportar. O
Sr. Alcalde di que as aportacións xa as teñen feitas. O Sr. Noriega di que o grupo de goberno usa
o non polo non e que non é bó continuar con esta situación e que se den as subvencións polo
criterio que hai agora. Manifesta que é mellor este regulamento que nada, e que está recollido
doutros concellos nos que funciona, e manifesta que este asunto, como o das axudas, hai que
regulalo. O Sr. alcalde reitera que eles non están dacordo coa moción.--------------------------------Sometida a votación, a moción acada sete votos a favor( dos Sres. Noriega, Parajó,
Hombre, Tallón, e das Sras. Bugallo , Amieiro e Blanco Fernández), seis en contra( dos Sres.
Blanco Martínez, Castroagudín, Cajaraville, Ouro, Mata e Aller) e catro abstencións( dos Sres.
Neira , Fandiño, Filloy e Fernández), polo que resulta aprobada.---------------------------------------O Sr. Fandiño pide explicación de voto e manifesta que o tema a regular é importante e
afecta ó máis íntimo das persoas. Di que a moción do BNG sería de secundar , aínda que hai
algunhas cousiñas que mellorar. Se o tema das axudas a asociacións hai que regulalo, sendo un
tema importante, esto moito máis, pero manifesta que se vai abster , aínda estando dacordo,
porque hai que facelo mellor.---------------------------------------------------------------------------------3.- MOCIÓN DO PSdeG-PSOE SOBRE O TRANSPORTE .- A Sra. Blanco Fernández
dá lectura á moción do PSdeG-PSOE de data 11-09-00, presentada o día 13-09-00, que copiada
literalmente di o que segue:--------------------------------------------------------------------" Exposición de motivos=Ante as numerosas peticións realizadas polo PSOE e que
despois de estudiar en repetidas ocasións un problema que afecta a unha das necesidades básicas
que non é nin máis nin menos que o TRANSPORTE PÚBLICO.= O Grupo Municipal Socialista
actúa neste caso, na representación de tódolos veciños que se ven afectados por este problema, e
cada día máis necesitados deste servicio público.= A necesidade á que facemos referencia ven
determinada por tres motivos principais:=a) Hai no concello de Teo un primeiro grupo de
poboación xoven de ata 29 anos de 5.686 persoas e que supón un 38´7% da poboación total do
concello.Un segundo grupo de 30 a 59 anos de 6.363 persoas, que supón un 43´41% que teñen

que estudiar ou traballar, e demandan este servicio.=b) Só unha parte da poboación do noso
concello ten un servicio onde están comprendidos Os Tilos, Luou e Calo cunha poboación
aproximada de 4.209 (de 20 a 64 anos), quedando sen este servicio Cacheiras, Ramallosa e Oza,
cunha poboación aproximada de 5.099 persoas e se a esto lle engadimos a nova poboación que
está vindo a vivir a Teo (unhas 2.400 persoas), atopámonos con, aproximadamente, unhas 7.499
que demandan este servicio público.=c) Por outra banda, a subida dos carburantes fainos ter
unha maior conciencia e rapidez para a implantación de dito servicio, eso sen conta-los atascos ó
te-lo concello un maior número de veciños con vehículos privados en circulación , por non existir
un servicio público adecuado.=MOCIÓN=1.- Que dada a necesidade inmediata deste servicio
público para o concello se constitúa unha Comisión composta por un Presidente e 2 membros de
cada grupo político.=2.- En dita Comisión o Presidente e os membros restantes negociarán coas
empresas interesadas legalmente neste servicio, que comprenderá Santiago-Cacheiras e
Cacheiras-Santiago cada hora, así como máis servicios intermitentes e con frecuencias
estudiadas con Ramallosa, Oza e núcleos e urbanizacións adxacentes necesitados.= 3.- Esta
moción leva implicada a negociación dun desconto especial a todo tipo de Bono-bus que o
concello estableza para calquera tipo de axuda a determinados colectivos.=4..- Se fora necesario
exercitar ante a Dirección Xeral de Transporte da Xunta de Galicia as propostas necesarias pero
contundentes ó servicio público que o concello necesita con tanta urxencia.=5.- De todas estas
negociacións a Comisión redactará un informe que exporá ó Pleno, facéndose públicos os
acordos ós que chegue o mesmo.= O PSOE , como tódolos demais grupos, ten que loitar ata
conseguir o obxectivo prioritario para os veciños de Teo que tanto o necesitan, sen deixar que
como ata agora quede todo en palabras e conseguir un transporte público con frecuencias cada
hora que é o que verddadeiramente necesitan e demandan, especialmente os veciños de
Cacheiras."-------------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Alcalde di que o servicio é de Pontevea a Santiago, e non de Cacheiras a Santiago.
Manifesta que o tema se mirou e se está mirando, que non sabe se o viron na prensa, que saiu
bastante. Di que foi a unha reunión co Director Xeral de Transportes e os alcaldes de Brión ,
Ames e Santiago, e o Directr Xeral quería cun coche só uni-las dúas empresas que hai, que non é
unha soa. No prazo dun mes a Dirección Xeral vai dar solución a este tema, que está sobre a
mesa, están coas negociacións. Manifesta que o transporte interurbano é cousa da Xunta, e
meterse o concello de Teo neso sería como se Teo dera a un señor unha licencia para o concello
de Santiago. Di que se está estudiando a periodicidade para atende-la demanda, e que tén o
compromiso do Director Xeral de vir ó concello cos seus técnicos para estudia-la viabilidade e
buscar unha solución. Manifesta que existen negociacións desde marzo con "Donado Campos
SL" e "Castromil", pero que están agora algo paradas porque Santiago é reacia a que os coches
que van daquí entren ó centro da cidade. Di que lle pediron a Pancho Candela que polo menos
lles deixaran entrar polo Hórreo arecoller e deixa-la xente, pero que eles din que non deixan se
non é nas paradas autorizadas. Mostra unha carta da empresa Castromil, na que se expresa a
vontade de buscar unha solución. O Sr. Neira pregúntalle se é unha carta persoal e o Sr. Alcalde
dille que si. Di que as cousas están para resolverse , que hai un compromiso da Dirección Xeral,
que lle merece todo o respeto. Di que hai compromiso de buscar unha solución no prazo dun
mes, e que hai que ver como se vai facer para solucionar o tema. Manifesta que non ve moito
xeito á moción por todo o que xa hai feito, por tódalas negociacións, e que están de testigos os
alcaldes de Brión, Ames , Santiago e o propio Director Xeral de Transportes. Di que xa se
xuntaron os tres concellos para facer máis forza.----------------------------------------------------------O Sr. Noriega di que sinten interferir en negociacións de altura, e que se a Sra. Blanco
Fernández admite un engadido no punto 2, onde di " ...empresas interesadas legalmente neste
servicio...", que debería dicir "...empresas que teñan a concesión administrativa destas liñas" ,e a
partir do punto final do punto 2, engadir " Asimesmo, esta Comisión negociará coa empresa
Autobuses de Calo unha mellora do servicio que presta nesta parroquia e especialmente naqueles
lugares que sufriron unha discriminación na periodicidade de paso dos autobuses. A Comisión
tamén se compromete a negociar con tódalas empresas de autobuses que traballan no concello

unha mellora no servicio que se ve prácticamente reducido nos meses de verán", o BNG a
apoiará esta moción . A Sra. Blanco dille que acepta as modificacións. O Sr. Noriega di que entón
apoiarán a moción , xa que aquí parece que non se moven as cousas, e non se fai nada. O Sr.
Alcalde di que no que se refire ós Autobuses de Calo, xa se fixeron negociacións, e que están de
testigos os propios veciños e tamén o Sr. Parajó. Este di que se falara cos veciños de Texexe, e
pídelle o grupo de goberno que recapacite, xa que o que se pretende é mellorar, e pide que apoien
a moción, para reforzar. O Sr. Alcalde di que fagan o que queiran, que eles teñen as negociacións
e que non van apoia-la moción.--------------------------------------------------------------A Sra. Blanco Fernández manifesta que é lamentable que o Sr. Alcalde diga que esta
moción non ten xeito, como se tívesemos un transporte modélico, pero que os autobuses non
poden entrar en Santiago, e dalle pena, xa que hai tantas negociacións.-------------------------------Sometida a votación , a moción obtén once votos a favor(dos Sres. Noriega, Parajó ,
Hombre, Tallón , Neira , Filloy, Fandiño, Fernández, e das Sras. Bugallo, Amieiro e Blanco
Fernández), e seis abstencións( dos Sres. Blanco Martínez, Castroagudín, Cajaraville, Ouro, Mata
e Aller), polo que resulta aprobada--------------------------------------------------------------------O Sr. Fandiño pide explicación de voto e manifesta que non sabe se as negociacións son
persoais ou non, xa que pensa que a carta de Castromil, por exemplo, debería ter rexistro de
entrada e estar dirixida ó Alcalde-Presidente, e dí que debería haber unha comisión para mirar
polo transporte de todo o concello, e non só dunhas zonas, polo que vota que si.--------------------4.-MOCIÓN BNG SOBRE REGULAMENTO DE PARTICIPACIÓN VECIÑAL.Dáse conta do expediente incoado en virtude da moción sobre "Regulamento de participación veciñal", presentada polo BNG en data 15-09-00, e con número de rexistro 1.846.------O Sr. Noriega di que a moción foi enriquecida pola aportación do PSdeG-PSOE, e o Sr.
Alcalde dille que se é outro texto habería que votala de urxencia, que hai un regulamento, e que é
unha cousa seria. O Sr. Noriega dille que existe a figura da transaccional, e que se chegou a unha
transaccional co PSdeG-PSOE. O Sr. Parajó manifesta que se presentou unha antes, e a outra na
Comisión Informativa.O Sr.Noriega di que se fixeron transaccionais noutros plenos, pero que se
o Sr. Alcalde quere votar de urxencia, eles non teñen problema. O Sr. Alcalde dille que a lean e
que digan onde está o cambio. O Sr. Noriega di que se respeta a moción do BNG e que se engade
o capítulo4º, que fala da creación de consellos sectoriais. O Sr. Alcalde pregúntalle que cambios
hai, e o Sr. Noriega respóndelle que son matizacións. O Sr. Alcalde dille que a lea.-----------------Os portavoces do BNG dán lectura á moción transaccional , que completa á que consta
no expediente , e que copiada literalmente di o que
segue:--------------------------------------------------"MOCIÓN TRANSACCIONAL DO BNG E PSdeG-PSOE SOBRE REGULAMENTO
DE PARTICIPACIÓN VECIÑAL NO CONCELLO DE TEO"=PREÁMBULO=O dereito da
persoa a intervir no proceso de toma de decisións no ámbito local, a participación veciñal e
cidadá, constitúe parte inseparable da sociedade democrática.= A Declaración universal dos
dereitos humanos, o Pacto internacional de dereitos civís e políticos, así como diversas
recomendaciónsdo Consello de Europa, configuran, entre outros textos, o marco xurídico
internacional no que descansa a participación.= No Estado español, a Constitución de 1.978 dá
carta de natureza a esta participación, declarando que corresponde ós poderes públicos
promove-las condicións para que a liberdade e a igualdade do individuo e dos grupos en que se
integra sexan reais e efectivas; remove-los obstáculos que impidan ou dificulten a súa plenitude e
facilita-la participación de tódolos cidadáns na vida política, económica, cultural e social.=Na
Comunidade Autónoma de Galicia, acolléndose ás disposicións legais vixentes (artigod 251 e 257
do capítulo V e artigo 69 a 72 do capítulo I da Lei 5/1997 de administración local de Galicia e

artigo 4.1-a e capítulo 4º da Lei reguladora das bases de réxime local), os concellos deben
desenvolver unha normativa que regule a participación cidadá co recoñecemento expreso dos
dereitos dos cidadáns e das entidades que os aglutinan e nas que estas se organizan, sendo estas,
nomeadamente, as asociacións veciñais, as entidades deportivas, culturais, xuvenís, sindicais ,
profesionais, empresariais, de sector, etc., as que representan o elemento coordinador e
vertebrador da colectividade.=A participación veciñal e, en xeral, de toda a base da sociedadde, é
necesaria para o funcionamento democrático desta, sendo tamén a chave para a resolución
correcta de múltiples problemas municipais e , asemade, favorece a participación activa de
tódalas persoas na vida da súa parroquia, lugar de traballo, entidade cultural, deportiva ou de
lecer, etc. Para que este mecanismo -peza básica do sistema democrático- funcione, é preciso que
a vida municipal, a través da instancia política, fomente a participación e a descentralización ,
xunto coa eficacia, a información e a transparencia na xestión, facendo así do concello un ente
aberto e democrático no que a cidadanía sinta o deber cívico de cooperar coa institución
municipal na mellora das súas condicións de vida e no progreso socioeconómico do seu
territorio.= O concello de Teo, consciente da importancia da participación , partidario da
evolución da democracia representativa á democracia participativa; sabedor de que é no nivel
local onde o dereito á participación pode ser mellor exercitado, aproba o presente texto, no que
se conteñen as reglas desa paticipación.=REGULAMENTO DE PARTICIPACIÓN
VECIÑAL=TÍTULO PRELIMINAR.-Disposicións xerais.=Artigo 1.Son obxecto deste
Regulamento , a regulación das formas, medios e procedementos de información e participación
dos veciños/as e entidades cidadás na xestión municipal, de acordo co establecido nos artigos 1,
4.1a),18,24, e do 69 ó 72 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local e 251 a
257 da Lei de administración local de Galicia.=Artigo 2. O Concello de Teo, a través deste
regulamento, pretende acada-los obxectivos que se enumeran a continuación, e que terán o
carácter de principios básicos:=- Facilitar a máis ampla información sobre as súas actividades ,
obras e servicios.=-Facilitar e promover a participación dos veciños /as e entidades da
colectividade na xestión municipal con respecto ás facultades de decisión que corresponden ós
órganos municipais representativos.=-Facer efectivos os deeitos dos veciños/as recollidos no
artigo 18 da Lei reguladora das bases do réxime local.=-Fomenta-la vida asociativa no concello.=Achega-la xestión municipal ós veciños.=- Garanti-la solidariedade e o equilibrio entre os
distintos núcleos de poboación do término municipal. =- Informar acerca dos grandes temas
municipais como o orzamento anual, os planos urbanísticos, a creación e modificación de
ordeanzas fiscais, os planos sectoriais, os programas culturais, sociais ou de saúde, e sobre outos
que o concello considere ou que sexan solicitados pola maioría das asociacións.=TÍTULO
PRIMEIRO. Da información municipal.= Artigo 3. O concello informará ós veciños/as da súa
xestión a través dos medios de comunicación social (especialmente a través da televisión local) e
mediante a edición de publicacións, folletos e bandos; a colocación de carteis, taboleiros de
anuncios, paneis informativos ou cantos outros medios se consideren necesarios. Ó mesmo
tempo poderá recolle-la opinión dos veciños/as e entidades a través de campañas de información,
debates, asambleas, reunións, consultas, enquisas e sondaxes de opinión.= Artigo 4. Nas
dependencias da Casa do Concello funcionará unha oficina de información, así como un rexistro
de instancias, iniciativas, queixas e reclamacións, coas seguintes funcións:=a)Canalizar toda a
actividade relacionada coa información é que se refire o artigo 3, así como o resto da información
que o concello proporcione.=b) Informar ó público sobre os fins, competencias e funcionamento
dos distintos órganos e servicios dependentes do concello, así como dos órganos e servicios da
ADministración Autonómica e Central e da Deputación Provincial.= c) Informar sobre os
trámiytes administrativos polos que discorre cada expediente, e realiza-lo oportuno seguimento
deles.=Artigo 5. Tódolos veciños e veciñas do Concello teñen dereito a:= a) Coñecer, en calquera
momento, o estado da tramitación dos procedementos nos que teñan a condición de interesados
e obter copias dos documentos contidos neles.=b) Identificar ás autoridades e ó persoal ó servicio
das corporacións locais que teñan baixo a súa responsabilidade a tramitación dos
procedementos.=c) Obter copia selada dos documentos que presenten, proporcionándoa xunto

cos orixinais, así como a que estes sexan devoltos agás cando teñan que constar no
procedemento.=d)Utiliza-lo idioma galego nas súas relacións coa corporación de Teo. =e)
Formular alegacións e proporcionar documentos en calquera fase do procedemento no que teñan
a condición de interesados /as, anterior ó tramite de audiencia. Estas alegacións ou documentos
deberán ser tidos en conta polo órgano competente ó redacta-la proposta de reolución.=f)Obter
información e orientación no tocante ós requisitos xurídicos ou técnicos que as disposicións
vixentes lle impoñan ós proxectos, actuacións ou solicitudes que se propoñan
realizar.=g)Acceder ós rexistros e arquivos das Corporacións Locais nos termos previstos na
constitución e na lexislación vixente.=h) Ser tratados con respecto e deferencia polas autoridades
e funcionarios/as, que lles facilitarán o exercicio dos seus dereitos e o cumprimento das súas
obrigas.=i) Obter copias e certificacións acreditativas dos acordos da Corporación Local e os seus
antecedentes.=l) Esixir responsabilidades da Corporación Local.=ll) Exercer calquera outro que
lles recoñezan a Constitución e as leis.=Artigo 6.=a) As solicitudes que dirixan os veciños/as a
calquera órgano do concello en pedimento de aclaracións ou actuacións municipais serán
cursadas necesariamente por escrito, agás as determinadas no artigo 10 , e serán respondidas nos
termos previstos na lexislación sobre procedemento administrativo.=b) Cando a solicitude
formule unha proposta de actuación municipal, o seu destinatario informará ó solicitante do
trámite que se lle teña que dar. Se a proposta chega a tratarse nalgún órgano colexiado municipal,
quen actúe de secretario deste enviará, ó propoñente, no prazo máximo de 30 días, copia da parte
correspondente da acta da sesión. O presidente do órgano colexiado poderá requeri-la presencia
do autor da proposta na sesión que corresponda, co fin de que a explique e defenda por si
mesmo.=Artigo 7.=1. As sesións do Pleno son públicas, agás nos casos previstos no artigo 70.1
da Lei reguladora das bases de réxime local e 253 da Lei de Administración Local de Galicia.
Facilitarase a asistencia ou información simultánea de todo o público inteesado en coñece-lo
desenvolvemento das sesións.=2.Igualmente, os representantes dos medios de comunicación
social, terán acceso preferente e recibirán as máximas facilidades para cumpri-lo seu
traballo.=3.Co obxecto de facilita-lo acceso á información dos veciños e veciñas, especialmente
naqueles temas que lle son máis próximos, a Televisión Local de Teo retransmitirá integramente e
en diferido, 24 horas despois da súa celebración, os Plenos municipais.=Artigo 8. Non son
públicas as sesións da Comisión de Goberno nin das comisións informativas. Sen embargo, ás
sesións destas últimas poderá convocarse, - co único efecto de escoita-lo seu parecer ou recibi-lo
seu informe nun tema concreto-, a representantes das asociacións para a defensa dos intereses
xerais ou sectoriais dos veciños.=Artigo 9.Poderán ser públicas as sesións dos demais órganos
complementarios e entidades municipais, nos termos previstos na lexislación e nas
regulamentacións ou acordos plenarios polos que se rexan.=Artigo 10.Cando algunha das
asociacións ou entidades ás que se refire o artigo 8, desexe efectuar unha exposición perante o
Pleno en relación con algún punto da orde do día no que interveña como interesado ou por
delegación na tramitación administrativa, poderá expo-lo seu parecer , a través dun único
representante, con anterioridade á lectura, debate e votación da proposta incluida na orde do día.
=Para os efectos anteriores, a solicitude dirixida ó alcalde deberá presentarse no rexistro
municipal cando menos un día hábil de antelación á celebración do Pleno, debendo constar nela
unha sucinta motivación do pedimento así como os datos da persoa que, de ser autorizada,
realizaría a exposición.=a Alcaldía, transmitindo o acordo da xunta dos portavoces municipais,
autorizará ou denegará o solicitado. De ser concedida, a exposición realizarase nunha única
intervención, ó inicio da sesión plenaria, nun tempo que non excederá dos cinco minutos. En
cada Pleno haberá un máximo de dúas intervencións.=Artigo 11=1. As convocatorias e ordes do
día das sesións do Pleno transmitiranse ós diferentes órganos municipais, ás asociacións de
veciños e ós medios de comunicación social. Ademais, faranse públicas no taboleiro de anuncios

do concello.=2. Sen prexuizo do disposto no artigo 70.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril, o concello
dará publicidade resumida ó contido das sesións plenarias e atódolos acordos do Pleno e da
comisión de goberno, así como ás resolucións da Alcaldía. Con este fin, expoñeranse as actas
das sesións e acordos no taboleiro de anuncios do concello, e remitiránselle regularmente a
aquelas entidades que figuren no rexistro municipal de asociacións e que o soliciten por
escrito.=TÍTULO SEGUNDO.Das entidades veciñais e do Rexistro municipal de
asociacións.=Artigo 12.=1. Dacordo cos seus recursos orzamentarios, o concello subvencionará
economicamente ás asociacións e colectivos cidadáns que teñan como obxectivo a defensa dos
intereses xerais ou sectoriais dos veciños/as, tanto ó que se refire ós seus gastos xerais como ás
actividades que realicen.=2. Para estes efectos, o orzamento municipal incluirá unha partida
destinada a este fin.O concello, no exercicio das súas potestades regulamentarias e de
autoorganización, aprobará as normas ou bases reguladoras das formas, medios e proceementos
de distribución desa partida que, en todo caso, terá en conta a representatividade da asociación, o
grao de interese ou utilidade cidadá dos seus fins, a súa capacidade económica autónoma e as
axudas que reciban doutras entidades públicas ou privadas. = Artigo 13.=1. As asociacións e
colectivos cidadáns ás que se refire o artigo anterior poderán acceder ó uso de medios públicos
municipais, especialmente ós locais sociais, coa limitación que impoña a coincidencia do uso por
parte de varias delas ou polo propio concello, e serán responsables do trato dado ás
instalacións.=2. O uso de medios públicos municipais deberá ser solicitado ó concello e coa
antelación que establezan os servicios correspondentes.=Artigo 14. Sen prexuizo do dereito xeral
de acceso á información municipal recoñecido ós veciños/as, as entidades a que se refiren os
artigos anteriores gozarán dos seguintes dereitos:=a) Recibir no seu enderezo social as
convocatorias dos órganos colexiados municipais que celebren sesións públicas ou daquelas en
que deba estar presente o movemento veciñal. Recibir asimesmo as resolucións e acordos
adoptados polos órganos municipais cando afecten ó obxecto social da entidade ou esta cumpra
as normas establecidas para a súa recepción.=b) Recibi-las publicacións, periódicas ou non, que
edite o concello.=Artigo 15.=1.Os dereitos recoñecidos ás asociacións e colectivos cidadáns para
a defensa dos intereses xerais ou sectoriais dos veciños/as, só serán exercitables por aquelas que
se atopen inscritas no Rexistro Municipal de Asociacións.=2. O rexistro ten por obxecto permitir
ó concello coñece-lo número de entidades existentes no Municipio, os seus fins e a súa
representatividade, para posibilitar unha correcta política municipal de fomento do
asociacionismo veciñal.=3. Poderán solicitar e obter a inscripción no Rexistro Municipal de
Asociacións todas aquelas entidades legalmente constituidas, de funcionamento democrático e
sen ánimo de lucro, de carácter social, deportivo, veciñal, da muller, persoas maiores, xuventude,
etc. , con domicilio social dentro do municipio de Teo e que neste ámbito xeográfico desenvolvan
as súas actividades, que consistirán fundamentalmente na defensa, fomento e mellora dos
intereses xerais ou sectoriais dos veciños/as.=Artigo 16=1. A solicitude de inscripción
presentarase nas oficinas do concello.=2.O Rexistro levarase na Secretaría Xeral da Corporación ,
a través da Oficina de Información e os seus datos serán públicos. As inscripcións serán
realizadas polas asociacións interesadas, que terán que presentar os seguintes datos:=a)Acta da
Asemblea constituinte da Asociación.=b) Estatutos da Asociación.=c)Número de inscripción no
Rexistro Xeral de Asociacións e noutros rexistros públicos.d) Nome e apelidos das persoas que
ocupen os cargos directivos.=e) Enderezo social.=f) Orzamento do ano en curso.=g) Programa de
actividades do ano en curso.=h) Certificación do número de socios.=3. Para levar a efecto a
inscripción, os colectivos cidadáns deberán aporta-los seguintes datos:=a) Campo de
actuación.=b) Relación nominal de tódolos membros que o integran.= O incumprimento destas
obrigas deixará en suspenso a inscrpción no Rexistro e poderá determina-la baixa do mesmo.=
Artigo 17. =1. No prazo de quince días desde a solicitude de inscripción, e agás que se teña que
interromper para presentar documentación non incluida inicialmente, o concello notificará á
asociación o seu número de inscripción e, a partir dese momento, considerarase de alta para
tódolos efectos.=2. As asociacións e colectivos cidadáns inscritos están obrigados a mante-los
seus datos ó día, notificando cantas modificacións se produzan no prazo máximo dun mes. O

orzamento, o balance económico do exercicio anterior e o programa anual de actividades
comunicaranse durante o primeiro trimestre de cada ano.=3. O incumprimento destas obrigas
dará lugar a que o concello poida dar de baixa á asociación no Rexistro.=Artigo 18. No caso de
que existan ou se creasen no futuro, as asociacións e colectivos cidadáns inscritos teñen dereito a
propoñer os seus propios representantes nos consellos de administración e noutros órganos
executivos dos padroados, sociedades, empresas públicas, fundacións, organismos autónomos e
demais fórmulas de xestión dos servicios públicos municipais , dacordo co establecido nos
regulamentos ou estatutos respectivos.=TÍTULO TERCEIRO. Do consello de Relacións
Veciñais.=Artigo 19.Co fin de desenvolve-los obxectivos de participación, constituirase o
Consello de Relacións Veciñais que estrá integrado polos segyintes membros:=Presidente: O
alcalde ou quen legalmente o substitúa.=Vicepesidente Executivo: O Concelleiro Delegado desa
área de goberno=Vocais: Un representante de cada un dos grupos municipais integrantes da
Corporación.=Un representante de cada unha das asociacións e colectivos cidadáns incluidos no
Rexistro municipal=Un representante de cada unha das asociacións empresariais ou profesionais
constituidas no concello de Teo=Un representante de cada un dos sindicatos que teña constituida
agrupación local no concello de Teo. =O Secretraio será o do concello, ou o funcionario
municipal no que delegue.=Artigo 20.Os membros da Corporación que formen parte do Consello
de Relacións Veciñais serán designados polo Pleno do concello a proposta de cada grupo
municipal.=Artigo 21=1. O Consello de Relacións Veciñais reunirase, ordinariamente, unha vez
por semestre e, con carácter extraordinario, por convocatoria do seu presidente ou cando así o
solicite un tercio calquera dos seus membros.=2. Os acordos adoptaranse por maioría simple.=3.
De cada reunión que se celebre redactarase unha acta na que consten os nomes dos membros
asistentes, os asuntos examinados e os dictames emitidos.=4. Para a válida constitución do
Consello, requírese a asistencia da metade máis un do número legal de membros. en segunda
convocatoria poderá constituirse o Consello sempre que estean presentes, polo menos, un tercio
dos seus membros.=5. O Consello de Relacións Veciñais poderá dotarse dun regulamento de
funcionamento que deberá ser aprobado, en tódolos seus extremos, polo pleno da Corporación
Municipal. Do mesmo xeito, poderá formar no seu seo as comisións de estudio que considere
convenientes.=Artigo 22. Son funcións do Consello e Relacións Veciñais:=a)Proporlle ó órgano
competente fórmulas encamiñadas a resolve-los problemas relacionados co ámbito das súas
funcións.=b) Emitir informes , por iniciativa propia ou do concello, sobre materias da súa
competencia.=c) Emitir e formular propostas e suxerencias en relación co funcionamento dos
servicios e organismos públicos municipais.=d)Presentar iniciativas, propostas ou suxerencias ó
concello, para ser discutidas nas comisións informativas municipais correspondentes.=Artigo 23.
O funcionamento do Consello de Relacións Veciñais axustarase ó previsto para os órganos
colexiados no Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades
Locais e na Lei de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento
Administrativo común. O voto dos membros do Pleno será persoal e non delegable,
recoñecéndose o dereiro dos discrepantes a formular votos particulares.= Ás sesións poderán
asistir en calidade de asesores aqueles especialistas, técnicos ou persoeiros que a presidencia ou a
maioría do Pleno consideren necesaria, que participarán con voz pero sen voto.=TÍTULO
CUARTO. Dos Consellos Sectoriais.=Artigo 24. Os consellos sectoriais son órganos
complementarios de información e participación de xestión municipal , referidos ós distintos
sectores de actuación nos que o concello ten competencia. Teñen como finalidade que as
asociacións e colectivos cidadáns poidan cooperar á conformación das decisións dos órganos de
goberno do concello.= Os devanditos órganos de participación terán como obxecto a consulta, o
informe e a proposta en relación co sector da actividade que lles corresponda por razón da
materia. En concreto, desempeñarán as seguintes funcións:=a) Presentación de iniciativas,

suxerencias e propostas relativas a asuntos propios do ámbito material para o seu estudio polos
correspondentes departamentos, organismos e sociedades municipais.=b) Colaboración e
asesoría na elaboración de estudios, programas e proxectos relacionados coa materia do seu
sector ou actividade.=c) Recepción da información municipal e comunicación e difusión das
mesmas ás entidades cidadáns implicadas.=Artigo 25.O concello de Teo define e constitúe os
seguintes consellos sectoriais como órganos complementarios de participación:=1. Consello de
Saúde e Consumo=2.Consello de Medio Ambiente.=3. Consello de Xuventude e Deporte.=4.
Consello da Terceira Idade.=5. Consello da Muller.=CAPÍTULO I. Do Consello de Saúde e
Consumo.=Artigo 26.O Consello de Saúde e Consumo constitúese como órgano consultivo de
informe, proposta e participación daquelas asociacións e colectivos cidadáns organizados en
torno á defensa e promoción da saúde pública en xeral e da prevención de doenzas, educación e
asistencia en materia de adiccións, drogodependencias, minusvalías, etc.;hábitos de consumo,
...=Artigo 27. Son funcións específicas do Consello de Saúde e Consumo:= 1. Presentación e
informe de iniciativas, suxerencias e propostas dirixidas á Corporación para a promoción de
hábitos saudables de vida e consumo.=2. Colaboración na posta en práctica de medidas,
actividades e servicios municipais de asistencia, prevención de enfermidades e promoción da
saúde.=3.Colaboración no diseño e implantación de campañas e programas destinados á
educación para a saúde. e á prevención de drogodependencias.=4. Colaboración na posta en
práctica de programas ou actividades para discapacitados físicos ou psíquicos.=5. Calquera
outras que, dirixidas a tales fins, se establezan no seu do Consello.=Artigo 28. O Consello da
Saúde estará presidido polo Alcalde ou concelleiro/a no que delegue, e integrado polas seguintes
persoas Vocais:=- Unha persoa representante titular e unha suplente de cada Asociación e /ou
colectivo cidadán que desenrole a súa actividade no ámbito sectorial do Consello, así coma
daquelas asociacións e /ou colectivos cidadáns que teñan constituidos grupos ou seccións
relacionados directamente con ese mesmo ámbito.=- Un concelleiro/a designado por cada grupo
político municipal. = A Secretaría do Consello estará a cargo do Secretario do concello ou
funcionario no que delegue.=CAPITULO II. Do Consello de Medio Ambiente.=Artigo 29. O
Consello de Medio Ambiente constitúese como órgano consultivo de informe, proposta e
participación daquelas asociacións e colectivos cidadáns que dirixan as súas actividades á
conservación , defensa e protección do medio ambiente natural e urbano.=Artigo 30.Son
funcións específicas do Consello de Medio Ambiente:=1. Presentación e informe de iniciativas,
suxerencias e propostas dirixidas á Corporación para a promoción da participación colectiva en
defensa do medio ambiente.=2. Colaboración na posta en práctica de medidas, actividades e
servicios municipais de fomento de comportamentos cidadáns que faciliten a conservación do
entorno e eviten o seu deterioro.=3.Colaboración no deseño e implantación de campañas e
programas públicos destinados á concienciación e solidariedade da cidadanía co seu entorno.=
4. Calquera outras que, dirixidas a tales fins, se establezan no seo do Consello.=Artigo 31.O
Consello de Medio Ambiente estará presidido polo Alcalde ou Conselleiro/a no que delegue, e
integrado polas seguintes persoas Vocais: =Unha persoa representante titular e unha suplente de
cada Asociación e /ou colectivo cidadán que desenrole a súa actividade no ámbito sectorial do
Consello, así coma daquelas asociacións e /ou colectivos cidadáns que teñan constituidos grupos
ou seccións relacionados directamente con ese mesmo ámbito.=- Un concelleiro/a designado por
cada grupo político municipal. = A Secretaría do Consello estará a cargo do Secretario do
concello ou funcionario no que delegue. CAPÍTULO III. do Consello de Xuventude e
Deporte.=Artigo 32. O Consello de Xuventude e Deporte constitúese como órgano consultivo de
informe, proposta e participación daquelas asociacións e colectivos cidadáns que a súa actividade
se dirixa ó tratamento das problemáticas propias dese sector da poboación e da promoción de
oportunidades para a súa inserción activa na comunidade social na que deben
desenvolverse.=Artigo 33. Son funcións específicas do Consello de Xuventude e Deportes as
seguintes:=1. Presentación e informe de iniciativas, suxerencias e propostas dirixidas á
Corporación para a promoción de emprego, formación profesional e vivenda, así como
actividades culturais, deportivas e de ocio.=2. Colaboración na posta en práctica de medidas,

actividades e programas municipais que faciliten a integración xuvenil na comunidade e a
desaparición dos factores de marxinación social.=3. Colaboración no deseño e implantación de
campañas e programas públicos destinados á prevención destes riscos.=4. Calquera outras que,
dirixidas a tales fins, se establezan no seo do Consello..=Artigo 34. O Consello de Xuventude e
Deporte estará presidido polo Alcalde ou conselleiro/a no que delegue, e integrado polas
segyintes persoas Vocais: =Unha persoa representante titular e unha suplente de cada Asociación
e /ou colectivo cidadán que desenrole a súa actividade no ámbito sectorial do Consello, así coma
daquelas asociacións e /ou colectivos cidadáns que teñan constituidos grupos ou seccións
relacionados directamente con ese mesmo ámbito.=- Un concelleiro/a designado por cada grupo
político municipal. = A Secretaría do Consello estará a cargo do Secretario do concello ou
funcionario no que delegue .=CAPÍTULO IV=O CONSELLO DE TERCEIRA IDADE=Artigo
35. Contido.-=Constituese como órgano consultivo de informe, proposta e participación de
aquelas Asociacións e colectivos cidadáns que a súa actividade se dirixa á mellora da calidade de
vida da poboación de máis idade.=Artigo 36.Funcións específicas.=Son funcións específicas do
Consello de Terceisa Idade as seguintes:=1.- Presentación e informe de iniciativas, suxerencias e
propostas dirixidas á Corporación para o mantemento e mellora das condicións de saúde,
seguridade, aloxamento, ocupación e asistencia ás necesidades dos cidadáns da terceira idade.=2.
Colaboración na posta en práctica de medidas , actividades e programas municipais dirixidos a
protexer e a facilita-la seguridade e confort das persoas maiores.=3. Colaboración no diseño e
implantación de campañas e programas políticos destinados á prevención de riscos e a
autoprotección.=4. Calquera outras que, dirixidas a tales fins, se establezan no seo do
Consello.=Artigo 37. Organización.=O Consello de Terceira Idade estará presidido polo Alcalde
ou conselleiro/a no que delegue, e integrado polas seguintes persoas Vocais: =Unha persoa
representante titular e unha suplente de cada Asociación e /ou colectivo cidadán que desenrole a
súa actividade no ámbito sectorial do Consello, así coma daquelas asociacións e /ou colectivos
cidadáns que teñan constituidos grupos ou seccións relacionados directamente con ese mesmo
ámbito.=- Un concelleiro/a designado por cada grupo político municipal. = A Secretaría do
Consello estará a cargo do Secretario do concello ou funcionario no que delegue .= CAPITULO
V=CONSELLO DA MULLER= Artigo 38. Contido=Constitúese como órgano consultivo de
informe, proposta e participación de aquelas Asociacións e colectivos cidadáns que dirixan a súa
actividade á promoción das mulleres, á prevención da desigualdade, así como á remoción
daqueles obstáculos que impidan unha igualdade real e efectiva entre homes e mulleres.=Artigo
39.Funcións específicas.=Son funcións espeecíficas do Consello da Muller as seguintes:=1.Presentación e informe de iniciativas, suxerencias e propostas dirixidas á Corporación para a
promoción e fomento da igualdade entrambos sexos e da participación das mulleres na vida
política, cultural, económica e social.=2. Colaboración na posta en práctica de medidas,
actividades e programas que permitan previ-la desigualdade entre homes e mulleres, así como
contrarrestar ou corrixir situacións de discriminación que sexan resultado do sistema social de
xénero.=3. colaboración no deseño e implantación de campañas e programas públicos destinados
á concienciación da cidadanía sobre a importancia dun cambio de mentalidades que posibilite o
desenrolo integral das persoas, evitando a división de valores, actitudes, comportamentos e roles
segundo o sexo.=4. Calquera outras que, dirixidas a tales fins,se establezan no seo do Consello.=
Artigo 40. Organización= O consello da Muller estará presidido polo alcalde ou concelleiro/a no
que delegue, e integrado polas seguintes persoas Vocais: =Unha persoa representante titular e
unha suplente de cada Asociación e /ou colectivo cidadán que desenrole a súa actividade no
ámbito sectorial do Consello, así coma daquelas asociacións e /ou colectivos cidadáns que teñan
constituidos grupos ou seccións relacionados directamente con ese mesmo ámbito.=- Un
concelleiro/a designado por cada grupo político municipal. = A Secretaría do Consello estará a

cargo do Secretario do concello ou funcionario no que delegue .= FUNCIONAMENTO DOS
CONSELLOS SECTORIAIS=Artigo 41. Sesións.=Os Órganos de participación Cidadá
reuniranse en sesión ordinaria unha vez cada semestre. =Non obstante, por razóns de urxencia ou
conveniencia, poderán celebrarse sesións extraordinarias, que serán convocadas pola Presidencia
a iniciativa propia ou a solicitude de, ó menos, a terceira parte do número de persoas membros
dos Consellos.=Artigo 42. Quorum de asistencia.=Para a válida celebración das sesións será
necesaria a presencia da Presidencia e de, ó menos, un tercio do número de persoas membros
non concelleiros, quorum que deberá manterse durante toda a sesión. Se dito quorum non se
alcanzara, a convocatoria quedaría sen efecto.=Artigo 43. convocatoria. =A convocatoria de cada
sesión corresponde á Presidencia. Deberase acompañar á mesma a orde do día comprensiva dos
asuntos a tratar, elaborado conforme ás propostas que poideran presenta-los membros dos
Consellos cunha antelación mínima de quince días á data de celebración. O prazo entre a
convocatoria de cada sesión e a celebración da mesma non será inferior a quince días.=Na
convocatoria extraordinaria, entre a data de solicitude e a celebración non poderán mediar máis
de trinta días. A Convocatoria enviarase con quince días de antelación á celebración do
Consello.=Artigo 44.Deliberacións.= O Presidente do consello dirixirá as sesións, ordeará os
debates e adoptará as medidas convintes para garanti-lo bo orde das reunións.=Artigo
45.Idiomas.=Nas sesións dos Consellos asistentes poderán utilizar tanto o galego coma o
castelán.=Artigo 46. Asistentes= A tódalas sesións dos Consellos poderán asisti-los concelleiros e
concelleiras delegadas, así como os directores/as e persoal empregado municipal que sexa
requerido pola Presidencia, ou a solicitude dun tercio das persoas membros dos CPC ou non
concelleiros, para o asesoramento técnico oportuno.=Artigo 47.Propostas e consultas=A
expresión da vontade dos Consellos formalizarase mediante propostaas de actuación ou
consultas informativas ou de asesoramento dirixidas ós correspondentes órganos de goberno do
concello.=Artigo 48. Normas internas.=Os Consellos poderán establece-las súas propias normas
internas de funcionamento, constituir grupos de traballo e determina-las datas e horas das súas
reunións.=Artigo 49.lugar e actas.= As sesións dos Consellos celebraranse nas dependencias do
concello e de cada unha delas extenderase acta pola Secretaría, que será remitida ós
correspondentes Vocais no prazo de quince días hábiles e sometida a aprobación na seguinte
sesión que se celebre.=TITULO V. Da iniciativa cidadá.= Artigo 50= 1. Calquera persoa, ben no
seu propio nome ou mediante entidades ou asociacións, poderá propor unha iniciativa.=2.A
través da iniciativa cidadá , os veciños/as poderán recabar do concello a execución dunha
determinada actividade de competencia e interese público municipal.=Artigo 51. Na redacción
dos seus orzamentos anuais, o concello terá en conta as iniciativas cidadás aprobadas, avaliando
aquelas que se consideren de interese para poderlas levar a efecto.=TITULO VI. Da participación
nos órganos de goberno municipais.= Artigo 52. As entidades veciñais , asociacións e colectivos
cidadáns poderán realizar calquera tipo de proposta que estea relacionada con temas que afecten
ó seu núcleo de poboación, á súa competencia sectorial ou de interese xeral. estas propostas terán
que ser presentadas por escrito para que sexan tramitadas e resoltas polos órganos
competentes.=Artigo 53. As entidades veciñais, asociacións e colectivos cidadáns que cumplan
os requisitos fixados por este regulamento, podern intervir nas comisións informativas nas
mesmas condicións ca no Pleno da Corporación, cando na orde do día figuren asuntos que
afecten a estes colectivos, solicitándoo previamente da alcaldía, e especificando a representación
do colectivo a intervir. A tal extremo será de aplicación o previsto no artigo 10, parágrafo 3.=
Disposicións adicionais=1. O Pleno do concello, en virtude das súas atribucións establecidas no
artigo 22.2b da Lei de Réxime Local e o artigo 69 da Lei de Administración Local de Galicia,
poderá crear outros órganos desconcentrados se as peculiaridades xeográficas de organización do
termo municipal así o aconsellan, para facilita-la participación dos veciños nas zonas
periféricas.=2. en todo o non previsto por este regulamento estarase ó disposto nas seguintes
normas:= Lei 7/1985, do 2 de abril , reguladora das bases de Réxime Local; Lei 5/1997, de 22 de
xullo, de Administración local de Galicia, texto refundido das disposicións vixentes en materia de
Réxime Local,aprobado por real Decreto Lexislativo 781/86, do 18 de abril; Regulamento de

organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais, do 28 de novembro de
1986; Lei 30/1992, de 26 de novembro, do réxime xurídico das administracións públicas e
procedemento administrativo común; e Lei reguladora do dereito de petición, Lei 92/1960, do 22
de decembro.=3. o procedemento de revisión ou modificación axustarase ó establecido no artigo
49 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local.=DISPOSICIÓN
FINAL=Este regulamento entrará en vigor ós quince días da súa publicación completa no Boletín
Oficial da Provincia , e tramitarase dacordo co procedemento establecido no artigo 49 da Lei
7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local”.-------------------------------------------O Sr. Noriega di que o que pretenden desde o BNG é acceso á información e regula-la
paticipación veciñal. Tamén queren rexi-lo asociacionismo para que poida participar na vida
municipal e teña acceso ás axudas. Queren que a xente teña voz, non só nas eleccións, senón
tamén nos catro anos seguintes. Queren acceso á información e queren que o concello de Teo
sexa unha furna de cristal, e que o tecido asociativo non sexa sumiso, xa que queren unha
democracia participativa, segundo a máxima " o pobo é quen máis ordea".---------------------------O Sr. Alcalde di que ten a contestación á moción do BNG, pero non ás ampliacións, e
manifesta que non sabe se o Sr. Noriega leeu unha ou outra, e di que ten que estudialo co grupo
de goberno. O Sr. Alcalde dá resposta á moción do BNG sobre regulamento de participación
veciñal, e di que en contestación ó preámbulo, no cuarto parágrafo, onde di que os concellos
deben desenvolver unha normativa específica, manifesta que a Lei de administración Local de
Galicia (Artigo 255) di que os concellos galegos favorecerán o desenvolvemento das asociacións.
No parágrafo 5º da moción , onde di que a participación veciñal é necesaria para facer do
concello un ente aberto e democrático, o Sr. Alcalde manifesta que o concello lexitímase
democráticamente pola participación directa dos cidadáns nas eleccións, e o seu funcionamento
polo cumprimento das leis que o rixen. Manifesta que, ó seu parecer, o proxecto do BNG parece
que añora a representación corporativa da época franquista(representación corporativa): o
concello compoñíase por representantes nomeados por estamentos, familias, sindicatos e
asociacións. O Sr. Noriega di que se hai alguén na sala que representa o recordo da época
franquista é o Sr. Alcalde. Este manifesta que, con respecto ó título preliminar da moción, no seu
artigo 2 , onde di que os veciños e entidades participen na xestión municipal e que debe informar
sobre os presupostos, planos urbanísticos, ordeanzas fiscais, etc, o grupo de goberno considera
que , en primeiro lugar, a xestión municipal está legalmente atribuida ós seus órganos (Alcalde,
Comisión de Goberno, Pleno, etc), e en segundo lugar, o de informar obrigatoriamente sobre os
presupostos, etc., non é un dereito de ditas asociacións legal polo que é facultade do concello, se
así o cree convinte, pedir informes, se non se convertiría en informe preceptivo( competencia
plena do concello). Polo que se refire ó artigo 4º da moción, o Sr. Alcalde considera que é
innecesario por ser reproducción do artigo 230 do ROF; o artigo 5º consideran que é innecesario
por ser reproducción do artigo 252 da Lei de Administración Local de Galicia; o artigo 6º
considérano innecesario por ser reproducción do artigo 254 da Lei de Administración Local de
Galicia e do artigo 231 do ROF; o artigo 6º , no seu apartado b, considérano inneceario , por se-la
reproducción do artigo 231.3 do ROF; o artigo 7º considérano innecesario no seu apartado 1 por
se-lo artigo 227 do ROF; o artigo 8º considérano innecesario por se-lo artigo 227 do ROF; o
artigo 9º considérano innecesario por se-lo artigo 227 do ROF; o artigo 10º consideran que é
substancialmente o artigo 253.3 da Lei de Administración Local de Galicia e o 228 do ROF.
Manifesta que non se pode admitir a referencia a que " ou por delegación na tramitación
administrativa" porque esta só cabe nos termos da Lei de Procedemento Administrativo que é
moito mellor a redacción do artigo 228 do ROF porque non restrinxe ca necesidade da
comunicación anticipada.En canto ó artigo 11º , apartado 1 da moción, manifesta que este artigo
esta contemplado no 234.a do ROF e por razóns de axilidade e economía municipal só debe

remitirse a documentación ás asociacións relacionadas co obxecto social da entidade; o artigo 12º
considérano innecesario por se-lo artigo 232 do ROF; manifesta que o artigo 14º repite o contido
do número 2 do artigo 11º da moción; di que o artigo 15º é innecesario por se-lo artigo 236.1-2-3
do ROF, e que na súa redacción sobra a esixencia do funcionamento democrático, primeiro
porque ó estar inscritas no rexistro de asociacións (Lei 191/64) , teñen neceasriamente que ser
democráticas, e segundo porque non é o concello quen para xulga-lo funcionamento
democrático; o artigo 16º considérano innecesario por se-lo artigo 236.4 do ROF; o artigo 17º
considérano innecesario por se-lo artigo 236.4 do ROF(parágrafos finais); o artigo 18º
considérano innecesario porque manifesta que presentan unha gran indefinición na creación de
ditos órganos, e onde se contemplaría quen formaría parte deles con carácter xeral; respecto ó
artigo 22, manifesta que non se definen as funcións do concello salvo nos apartados c) e d),
porque no apartado a) non din cales son as súas funcións e no b) tampouco sinalan cales son as
materias da súa competencia. Manifesta que o apartado d) non pode admitirse porque en modo
algún poden suplantar as competencias dos órganos municipais. Di que sería válido engadindo,
(de así consideralo oportunos ditos órganos) , " os membros das comisións informativas".;
respecto ó artigo 23º, di que non é un órgano administrativo, e que unicamente podería admitirse
con carácter analóxico(non hai norma) ou supletorio; do artigo 24º di que é máis completo o
artigo 254 da Lei de Administración Local de Galicia e o artigo 231 do ROF; manifesta que,
respecto ó artigo 25º, é competencia do Pleno, quen decidirá o que se inclúa ou non nos
presupostos, se ben, loxicamente, sexa por vía de iniciativa ou a proposta dalgún grupo
municipal, e previo o seu estudio para poder incluilo nos presupostos;manifesta que se omitiron
os artigos 26, 27 e 28; do artigo 30º manifesta que no artigo 227.2 do ROF se fai unha mellor
redacción.--------------------------------------------------------------------------------------------------------A Sra. Bugallo maniféstalle ó Sr.Secretario que el, como Secretario, debería explicarlle ó
Sr. Alcalde que eses artigos deben aparecer cando se fai un regulamento. O Sr. Alcalde di que a
partir do artigo 24 non teñen estudiada a moción, e que polo tanto non a van apoiar. O Sr.
Noriega di que xa o imaxinaba. O Sr. Parajó di que a participación veciñal é moi importante, e
que ós que mandan non lles gusta a participación veciñal. O Sr. Alcalde respóndelle que non é
así, e o Sr. Parajó dille que non quere que sexa unha feira, pero que en Santiago lle dixeron que
os do PP intentaron meter a 100 ou 200 veciños, e que a lei é para todos. O Sr. Alcalde
respóndelle que non sabe o que se fixo en Santiago.------------------------------------------------------A Sra. Blanco Fernández di que eles aportan os consellos sectoriais porque o
regulamento do BNG se basa no dereito á información dos veciños, e que eles instumentalizan
esa parte a través dos consellos sectoriais, xa que ó non haber concellalías, quedarñia eso
subsanado. Manifesta que as asociacións teñen mermada a participación e que pretenden así que
se integren na vida política. O Sr. Noriega di que nun regulamento teñen que recollerse as leis, e
que a única modificación foi a dos consellos sectoriais e que cree que é importante, e dille ó Sr.
Alcalde que non insulte á súa intelixencia ó dicir que fomenta-la participación veciñal é volver á
época franquista, onde habería de todo menos participación veciñal. O Sr. Alcalde respóndelle
que só era ó punto que el dicía.-------------------------------------------------------------------------------O Sr. Hombre manifesta que despois de 35 minutos de lectura, non se ve capacitado para
apoia-la moción , xa que ten dúbidas, como o apartado presupostario e o lugar físico.--------------Sometida a votación, a moción obtén seis votos a favor (dos Sres. Noriega, Parajó, Tallón
e das Sras. Bugallo, Amieiro e Blanco Fernández), sete en contra (dos Sres. Blanco Martínez,
Castroagudín, Cajaraville, Ouro, Mata , Aller e Hombre), e catro abstencións (dos Sres. Neira,
Fandiño, Filloy e Fernández), polo que resulta rexeitada.------------------------------------------------O Sr. Neira di que houbo unha confusión, que eles non entenderon cal foi o voto do Sr.
Hombre, e o Sr. Hombre respóndelle que eles contaban coa aprobación da moción polos votos
do BNG e do PSdeG-PSOE, pero que non foi así.O Sr. Neira, dirixíndose ó Sr. Noriega, dille que
volva presenta-la moción por vía de urxencia, que eles a van apoiar. -----------------------------------

O Sr. Noriega di que houbo unha confusión na votación e que a volverá presentar por vía
de urxencia. Solicita un receso de tres minutos para aclara.lo tema da votación. O Sr. Alcalde
concédello.-------------------------------------------------------------------------------------------------------Tralo receso, o Sr. Noriega di que houbo unha confusión , e que escoitou ben ó Sr.
Hombre, e que o que lle interesa ó BNG é que a moción saia adiante.---------------------------------O Sr. Fandiño manifesta que entendeu abstención no voto do Sr. Hombre, e que quixo
forzar unha segunda votación para permitirlle reflexionar. O Sr. Hombre respóndelle que o que
ten que reflexionar é el. O Sr. Fandiño dille que foi para que o Sr. Hombre recuperase a súa
dignidade, e este contéstalle que el pode falar de dignidade, xa que foi elexido para representa-la
maioría do pobo, e que agora sae na prensa prácticamente tódolos días.-------------------------------O pleno do concello, por dez votos a favor ( dos Sres. Noriega , Parajó, Tallón, Filloy,
Neira, Fandiño, Fernández, e das Sras. Bugallo, Amieiro e Blanco Fernández) e sete en contra
(dos Sres. Blanco Martínez, Castroagudín, Cajaraville, Ouro, Mata, Aller e Hombre), acorda
declarar de urxencia a moción transaccional do BNG e PSdeG-PSOE sobre o regulamento de
participación veciñal, xa transcrita.--------------------------------------------------------------------------Sometida a votación , a moción obtén dez votos a favor( dos Sres. Noriega, Parajó,
Tallón, Filloy, Neira, Fandiño, Fernández, e das Sras. Bugallo, Amieiro e Blanco Fernández) e
sete en contra(dos Sres. Blanco Martínez, Castroagudín, Cajaraville, Ouro, Mata, Aller e
Hombre), polo que resulta aprobada.------------------------------------------------------------------------"5.- MOCIÓN DO BNG SOBRE O REGULAMENTO PARA A CONCESIÓN DE
AXUDAS E SUBVENCIÓNS MUNICIPAIS A ENTIDADES SEN ÁNIMO DE LUCRO
DO CONCELLO DE TEO .- O Sr. Noriega di que se convocara unha primeira sesión de traballo
para falar deste tema fai dous meses e medio, e unha segunda sesión suspendeuse sen convocar
sen fixar data, e di que no BNG están fartos de que se xogue con esto. Manifesta que hai unha
proposta do PP e outra do PSOE e que o día da reunión o Sr. Hombre dixo que a perdera, e que
cando a tivera lla enviaría. Dille ó Sr. Secretario que se o sabía, é moi grave. O Sr. Secretario di
que o soubo despois O Sr. Noriega di que ó PP non lle interesa un regulamento , xa que leva
tantos anos actuando de forma clientelista. Di que na Comisión , o PP propuxo que o Alcalde
tivera unha partida para dar, e o Sr. Alcalde di que cree que a ten por lei. O Sr. Noriega dille que
non, e que o PP propón que se aproben en Comisión de Goberno, e o BNG di que no Pleno, que
o resto é igual nas dúas propostas, e que están abertos neste momento a calquera aportación. O
Sr. Alcalde di que non é normal nin ético que se traia esta moción aqui, cando hai unha comisión
para eso. O Sr. Noriega di que a presenta igual, que esperaron dous meses, e que non lles deron
outras novas. O Sr. Parajó di que non foi convocado á primeira reunión xa que non lle
confirmaron a data, pero di que é partidario de que o faga a comisión, pero que se faga o máis
rápido posible.--------------------------------------------------------------------------------------------Neste momento abandona a sala o Sr. Neira Picallo.---------------------------------------------O Sr. Alcalde di que se hai unha comisión , que se acordou en pleno constituila, para que
traen esta moción agora. O Sr. Noriega di que unha vez votada de urxencia, están abertos a
calquera suxerencia.-------------------------------------------------------------------------------------------O pleno do concello vota a urxencia da moción, co resultado de oito votos a favor( dos
Sres. Noriega, Tallón , Fandiño, Filloy, Fernández , e das Sras. Bugallo, Amieiro e Blanco
Fernández), oito en contra ( dos Sres. Blanco Martínez, Castroagudín, Cajaraville, Ouro, Mata ,
Aller, Parajó e Hombre) e unha abstención(do Sr. Neira, por ausencia). Repetida a votación, con
idéntico resultado, o Sr. Alcalde exerce o voto de calidade, cun voto en contra, polo que non se
concede a declaración de urxencia e a moción non se inclúe na orde do día.--------------------------

Neste momento entra na sala o Sr. Neira Picallo.------------------------------------------------O Sr. Filloy dille ó Sr. Neira que, por el abandoa-la sala, perdeuse a moción, e o Sr. Neira
dille que iba buscar uns papeis ó coche.---------------------------------------------------------------------6.-“MOCIÓN DO BNG SOBRE IMPLANTACIÓN DA E.S.P.O. NO CONCELLO
DE TEO E SISTEMA DE ADMISIÓN DE ALUMNADO PARA O CURSO 2000-2001”.- A
Sra. Bugallo di que esta moción xa é ben coñecida, e pregúntase por que foi rexeitada no Pleno
do 30-06-00, cando logo, o 11-09-00 a Consellería autoriza á Academia Delta de Teo a impartir
estes ciclos. Dille ó Sr. Alcalde que fan o que lles dí a consellería, e o Sr. Alcalde dille que sí, que
non van facerlle caso ó que dí o BNG. a Sra. Bugallo pregúntalle ó Sr. alcalde se está de broma,
xa que sabía que a consellería aprobara esto cando votaron en contra no pleno. O Sr. Alcalde
dille á Sra. Bugallo que está a defender unha moción que aínda non se votou de urxencia, e a Sra.
Bugallo respóndelle que está a defende-la urxencia, e que condean ós alumnos a pagar máis de
medio millón de pesetas para cursar esto. O Sr. Alcalde pídelle que non continúe, e que se vote a
urxencia. A Sra. Bugallo di que esto é unha tomadura de pelo, que no “famoso” pleno se
defenderon as zonas de influencia, e manifesta que se lles debería cambia-lo nome polo de
“zonas de influencia económica de certa xente”. Manifesta que 409 rapaces quedaron fóra do
cupo, cando o Sr. Alcalde dixera en pleno que “Santiago ten cupo”. O Sr. alcalde pide que se
vote a urxencia.--------------------------------------------------------------------------O
pleno do concello, por dez votos a favor( dos Sres. Noriega, Parajó, Tallón, Neira, Fandiño, Filloy
e Fernández, e das Sras. Bugallo, Amieiro e Blanco Fernández), seis en contra(dos Sres. Blanco
Martínez, Castroagudín, Cajaraville, Ouro, Mata e Aller) e unha abstención ( do Sr. Hombre),
acorda declarar de urxencia, e incluir na orde do día a seguinte moción do BNG, á que dá lectura
a Sra. Bugallo Rodríguez, e que copiada literalmente di o que
segue:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------“O próximo curso académico implantaránse en Galicia, con carácter xeralizado, os novos
bacherelatos e ciclos formativos de formación profesional específica. Esta circunstancia ten unha
gran incidencia no concello de Teo, dada a moi limitada e descompensada oferta dos mesmos, de
xeito que o noso alumnado vai carecer de igualdade de oportunidades en relación a outros
concellos para acceder a este tipo de ensinanzas.= A orde do 24 de abril do 2000 da consellería de
Educación e Ordeación Universitaria, que regula a admisión de alumnos/as a estas ensinanzas,
introduce como criterio determinante de acceso a proximidade xeográfica ó centro educativo no
que se desexa estudiar. O alumnado deste concello terá, como consecuencia , case nulas
posibilidades de estudiar bacherelatos ou ciclos formativos de reducida ou limitada oferta que
non se impartan cerca do seu domicilio.=Esta decisión fai moi difícil a igualdade de
oportunidades no acceso á educación, principalmente pola falta de oferta.Este feito é aínda máis
grave se temos en conta que para acceder a ciclos formativos de grao superior é criterio
preferente ter cursado determinados bacherelatos en materias concretas dos mesmos. Por outra
banda, o novo aluumnado estaría en inferioroidade de condicións para realizar estudios
universitarios nos que se imparten materias que son introducidas nos bacjherelatos que non
temos.= No concello de Teo só se ofertan dous bacherelatos:o de humanidades e ciencias sociais
e o de ciencias da natureza e da saúde. non existen ciclos formativos de grao medio ou superior
nin o bacherelato de tecnoloxía nin o de artes. Tampouco existen programas de garantía social.
=Por estes motivos, o grupo municipal do BNG propón a adopción do seguinte acordo:=Solicitar
da Xunta de Galicia que:= proceda á reordenación da oferta educativa da ESPO, de xeito que se
posibilite a todo o alumnado do concello acceder ós estudios de bacherelato que desexe. Neste
senso demandamos a implantación con carácter urxente do bacherelato na modalidade de
Tecnoloxía.= Reelabore unha oferta educativa da ESPO compensada para tódalas comarcas de
Galicia, para que o alumnado poida acceder ós estudios que o tecido productivo e o mercado
laboral demandan.=Consecuentemente, reclamamos que se estableza no Instituto de Cacheiras
un ciclo formativo de grao medio e outro de grao superior.Do mesmo xeito, consideramos

necesaria a implantación dun programa de garantía social, dirixido a aqueles xoves entre 16 e 21
anos de idade que non contan co título de graduado en Secundaria.=Modifique a orde do 24 de
abril de 2000 de admisión de alumnos/as, porque - polas razóns expostas- resulta gravemente
discriminatoria para o alumnado do concello de Teo”.---------------------------------------------------O Sr. Parajó pregunta onde está a Academia Delta, e a Sra. Bugallo dille que en Vilar de
Calo. O Sr. Parajó dille que ó mellor anda un pouco despistado, e se teñen autorización, O Sr.
Filloy pregunta o mesmo. A Sra. Bugallo le a denominación da empresa. O Sr. Parajó manifesta
que dá liberdade de voto ó seu grupo neste asunto.--------------------------------------------------------Sometida a votación, a moción acada once votos a favor( dos Sres. Noriega, Parajó,
Tallón, Hombre, Fernández, Filloy, Neira e Fandiño, e das Sras. Bugallo, Amieiro e Blanco
Fernández), e seis en contra (dos Sres. Blanco Martínez, Castroagudín, Cajaraville, Ouro, Mata e
Aller), polo que resulta aprobada.----------------------------------------------------------------------------O Sr. Hombre solicita explicación de voto, e manifesta que hai que traballar en serio sobre
os ciclos formativos que se necesitan en Teo e que se necesita o respaldo do instituto e do
profesorado, e di que non hai ningunha carta do Instituto no Rexistro do concello solicitando
ningún ciclo formativo específico. A Sra. Bugallo dille que o Instituto o ofertou.-------------------A Sra. Blanco Fernández solicita explicación de voto, e manifesta que na outra ocasión
votou en contra por considerar que se necesitaba un estudio máis profundo, e que agora dí o
mesmo, pero que vai votar que si.----------------------------------------------------------------------------O Sr. Tallón pide explicación de voto e manifesta que apela ó sentido humanitario do
equipo de goberno, e que en Teo son moitos os que non poden manda-los nenos a un centro
privado. Di que vai votar que si, porque pensa que esto é bó para todos.------------------------------O Sr. Fandiño tamén pide explicación de voto e manifesta que non sabía que había esta
demanda, e que se hai unha academia e porque hai demanda , e que hai que ver se teñen tódolos
permisos.
Manifesta
que
o
seu
voto
é
afirmativo.----------------------------------------------------------------------7.- MOCIÓN DO PSdeG-PSOE SOBRE AS ACTAS DOS ACORDOS PLENARIOS .- O pleno do concello, por once votos a favor( dos Sres. Noriega, Parajó, Tallón, Hombre,
Neira, Fandiño, Filloy e Fernández, e das Sras. Bugallo, Amieiro e Blanco Fernández) e seis en
contra(dos Sres. Blanco Martínez, Castroagudín, Cajaraville, Ouro, Mata e Aller) acorda declarar
de urxencia e incluir na orde do día a seguinte moción, que lee a Sra. Blanco Fernández e que,
copiada literalmente, di o que segue:------------------------------------------------------------------------"Dados os erros e fallos que se veñen producindo nas actas que recollen os acordos
plenarios e que dalgunha maneira entendemos que non é culpa dos funcionarios, ademais da
tardanza no envío das mesmas os concelleiros =PROPOÑEMOS Ó PLENO=- Que contemple
unha partida nos próximos orzamentos do exercicio 2.001 para a compra de aparatos que
permitan a grabación enteira dos plenos para desa maneira recoller enteiramente os acordos".----Sometida a votación, a moción obtén once votos a favor ( dos Sres. Noriega, Parajó,
Tallón, Hombre, Neira, Fandiño, Filloy e Fernández, e das Sras. Bugallo, Amieiro e Blanco
Fernández) e seis en contra(dos Sres. Blanco Martínez, Castroagudín, Cajaraville, Ouro, Mata e
Aller), polo que resulta aprobada.----------------------------------------------------------------------------8.-"MOCIÓN DO PSdeG-PSOE SOBRE OS TAXIS". - O Pleno do concello, por
unanimidade dos dezasete membros que o compoñen, acorda declarar de urxencia e incluir na
orde do día a seguinte moción, á que o Sr. Parajó Liñares dá lectura,e que copiada literalmente di
o que segue:------------------------------------------------------------------------------------------------------

"EXPOSICIÓN DE MOTIVOS= Como todos sabemos, temos en Teo moitos problemas
motivados polo transporte público, como indicamos na moción anterior e que afectan
principalmente ós veciños , sobre todo de Cacheiras, Oza, Teo, Vamonde, Lucí, Reis e Luou.
Aumenta este problema ante a falla de transporte alternativo como poden se-los taxis. En Teo
existen sete titulares con licencia nestes momentos funcionando e o noso grupo pensa que son
insuficientes.=Polo anteriormente exposto, propoño ó Pleno a adopción do seguinte acordo:=Concesión de oito licencias novas de taxi, que cubran as vacantes.=- No prazo de dúas semanas,
reunión da comisión correspondente e portavoces de grupos para redacta-las bases".---------------Sometida a votación , a moción é aprobada por unanimidade dos dezasete membros que
compoñen o Pleno do concello.-------------------------------------------------------------------------------9.-"MOCIÓN DO PSdeG-PSOE SOBRE AXUDAS PARA TRANSPORTE
ESCOLAR PARA O CURSO 2000-2001 " .- O Sr. Alcalde di que esto xa está acordado en
Comisión de Goberno, e que el non vai dar marcha atrás a unha decisión da Comisión de
Goberno. o Sr. parajó di se se aprobou así, e o Sr. Secretario dille que algo moi parecido, e que
non se pode anular un acordo da Comisión de Goberno. O Sr. Alcalde di que non é legal, e o Sr.
Parajó dille que non sabe se é legal. O Sr. Noriega pregunta se se aprobou a concesión, e o Sr.
Alcalde respóndelle que a concesión e as axudas, que está para sai-lo bando. O Sr. Noriega di se
o decide o Pleno, e o Sr. Alcalde respóndelle que o Pleno non pode anular á Comisión de
Goberno. o Sr. Noriega dille que a Comisión de Goberno non é o voceiro das inquietudes do
pobo.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Parajó pregunta como quedou o tema na Comisión de Goberno, e o Sr. Alcalde
respóndelle que non ten aquí os datos. O Sr.Secretario di que se aumentou a contía. O Sr. Parajó
di que eso non vale e que lle dá unha alternativa con esta moción, que o ano pasado quedaron
moitas por conceder. O Sr. alcalde repite que o pleno non pode anular un acordo da comisión de
Goberno, e que o bando está feito, e que non é como din eles, que se pasa de 6 a 13 millóns. O
Sr. Parajó di que, se se toma un acordo en Pleno, poden facer recapacitar á Comisión de
Goberno, e que esta tome outro acordo. manifesta que o ano pasado quedaron por dar moitas
axudas porque sobrepasaban o baremo. pregunta ó Sr. Neira cantas , e este respóndelle que non
o sabe.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Secretario pide un receso para comproba-los datos, e o Sr. Alcalde non llo concede,
por non consideralo necesario.--------------------------------------------------------------------------------O Sr. Parajó pide que se fale do ingreso por fillo, e o Sr. Secretario di que está moi cerca
do que el pide na súa moción, e o Sr. Parajó pide que se revise esto. O Sr. Alcalde respóndelle
que non cree que se poida revisar, pero di que se mirará, aínda que na comisión de Goberno se
decidiu, e quere que conste en acta que foi na Comisión de Goberno.---------------------------------O Sr. Parajó pide que se vote a urxencia, e que logo se é ilegal, mala sorte. O Sr. Alcalde
reitera que eso xa o decidiu a Comisión de Goberno.-----------------------------------------------------O Pleno do concello, por nove votos a favor( dos Sres. Noriega, Parajó, Tallón, Hombre,
Neira e Fernández, e das Sras. Bugallo, Amieiro e Blanco Fernández), seis en contra(dos Sres.
Blanco Martínez, Castroagudín, Cajaraville, Ouro, Mata e Aller) e dúas abstencións ( dos Sres.
Fandiño e Filloy), acorda declarar de urxencia e incluir na orde do día a seguinte moción, á que o
Sr. Parajó Liñares dá lectura e que, copiada literalmente, di o que segue:----------------------------"EXPOSICIÓN DE MOTIVOS=O Grupo Municipal Socialista tendo e conta a baixa
natalidade e a cantidade de poboación en idade escolar que hai no noso Concello(uns 2.500
escolares aproximadamente) propón ás seguintes AXUDAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR
PARA O CURSO 2000-2001.=MOCIÓN=-PODEN SOLICITA-LAS AXUDAS=Alumnos
matriculados en Centros Públicos de FP2, BUP, COU, ESO, BACHERELATO e ESTUDUIOS
UNIVERSITARIOS= Os alumnos de BUP, COU, ESO e BACHERELATO que estudien nos
centros diferentes ó Instituto de Ensinanza Secundaria de Teo, que non tiveran feito a súa
preinscripción neste centro, non terán subvención de transporte.=Si poderán solicitala aqueles
que fixeron a preinscripción no Instituto de Teo e que por falta de matrícula víronse forzados a

estudiar noutro centro diferente, pero non aqueles que fixeron a preinscripción e tendo praza
renunciaron a ela.=CONTIA= Cada alumno que reúna os requisitos, recibirá 340 billetes anuais,
subvencionando o concello o 50% do seu importe.= PRAZOS E LUGAR DE PRESENTACIÓN.= Desde o día 15 ó 30 de setembro na casa do concello (de luns a sábado, de 9:00 a 13:00
h.). Os impresos facilitaranse nas oficinas municipais.= CONDICIÓNS QUE DEBEN CUMPRI-LOS SOLICITANTES:= -Estar matriculado no centro e curso para o que se solicita axuda.=
-Estar empadroado no concello na data de publicación do bando.= DOCUMENTOS A PRESENTAR= -Impreso de solicitude debidamente cuberto.= -Fotocopia do resgardo da matrícula.=
-Fotocopia do DNI de tódolos membros da familia.= -Fotocopia da declaración ou declaracións
da Renda; no caso de percibir outros ingresos non suxeitos a impostos (pensións, prestacións por
desemprego, salarios de aprendizaxe...) se aportarán os certificados correspondentes.= -No caso
de non te-la obriga de presentar declaración da Renda, deberase presentar certificación de Facenda de estar exento do IRPF.= -Se hai ascendentes, declaración xurada de non percibir ningunha
pensión, ou xustificante do importe da mesma (certificado ou fotocopia dun recibo).= CONCESIÓN DE AXUDAS= Concederanse a todos aqueles que non sobrepasen os seguintes ingresos
na unidade familiar:= 1 fillo: ingresos familiares inferiores a 2.000.000 pts.= 2 fillos: ingresos
familiares inferiores a 2.600.000 pts.= 3 fillos: ingresos familiares inferiores a 3.500.000 pts.= 4 ou
máis fillos: sen límite de ingresos.= NOTA: Se se sobrepasan estes ingresos non terán dereito ás
axudas.= OBSERVACIÓNS: A falsidade nos datos aportados suporá a denegación desta ou de
calquera outra axuda que puidese outorga-lo concello para educación.= Os beneficiarios da
axuda recibirán unha comunicación na que se lles especificará a concesión da axuda e o modo de
facela efectiva. A aqueles ós que se lles denegue notificaráselle-la causa e se se consideran
prexudica- dos poderán presentar recurso ante o Sr. Alcalde contra a resolución no prazo dun
mes contado a partir da data de saída da
comunicación.".------------------------------------------------------------------Sometida á votación, a moción obtén nove votos a favor (dos Sres. Noriega, Parajó,
Tallón, Hombre, Neira e Fernández, e das Sras. Bugallo, Amieiro e Blanco Fernández), seis en
contra(dos Sres. Blanco Martínez, Castroagudín, Cajaraville, Ouro, Mata e Aller) e dúas
abstencións ( dos Sres. Fandiño e Filloy), polo que resulta aprobada.----------------------------------10.- MOCIÓN DE PSdeG-PSOE SOBRE AXUDAS PARA O CURSO 2000-2001 .O Pleno do concello, por nove votos a favor( dos Sres. Noriega, Parajó, Tallón, Hombre, Neira e
Fernández, e das Sras. Bugallo, Amieiro e Blanco Fernández), seis en contra (dos Sres. Blanco
Martínez, Castroagudín, Cajaraville, Ouro, Mata e Aller) e dúas abstencións (dos Sres. Fandiño e
Filloy), acorda declarar de urxencia e incluir na orde do día a seguinte moción, á que o Sr. Parajó
Liñares dá lectura e que, copiada literalmente, di o que segue:---------------------------------“O Grupo Municipal Socialista tendo e conta a baixa natalidade e a cantidade de
poboación en idade escolar que hai no noso Concello(uns 2.500 escolares aproximadamente)
propón ás seguintes axudas para material escolar e libros de texto=MOCIÓN=As AXUDAS que
se propoñen serán para o CURSO 2000-2001 e constaán de:=- Bolsa para Educación Infantil:
17.000 Ptas. por alumno.=-Bolsa paraEducación Primaria e 1º Ciclo da ESO: 20.000 Ptas por
alumno=-Bolsa para Educación 2º Ciclo da ESO, FP, BUP, COU, Bacherelato , LOGSE, ciclos
formativos de Grao Medio e Superior , Programas de Garantía Social e Estudios Universitarios:
35.000 Ptas. por alumno.==PRAZOS E LUGAR DE PRESENTACIÓN=Desde o día 15 ó 30 de
setembro na Casa do Concello (de luns a sábado, de 9:00 a 13:00 h). Os impresos facilitaranse
nas oficinas municipais=CONDICIÓNS QUE DEBEN CUMPRI-LOS SOLICITANTES=- Estar
matriculado no Centro e curso para o que se solicita axuda=-Estar empadroado no concello na
data de publicación do bando= DOCUMENTOS A PRESENTAR= - Impreso de solicitude

debidamente cuberto=- Fotocopia do resgardo da Matrícula(ESO, BUP e UNIVERSIDADE)=Fotocopia do DNI de tódolos membros da familia.= Fotocopia da declaración ou declaración da
Renda; no caso de percibir outros ingresos non suxeitos a impostos(pensións , prestacións por
desemprego, salarios de aprendizaxe, ...) aportaranse os certificados correspondentes.=- No caso
de non te-la obriga de presentar declaración da Renda deberase presentar certificación de
Facenda de estar exento do IRPF=- Se hai ascendentes, declaración xurada de non percibir
pensión algunha, ou xustificante do importe da mesma(certificado ou fotocopia dun recibo)=
CRITERIOS PARA A CONCESIÓN= Para alumnos de 2º curso e posteriores de FP, CICLOS
FORMATIVOS, BUP, ESO, UNIVERSIDADE, será necesario un expediente académico
favorable.=CONCESIÓN DE AXUDAS= Concederanse a todos aqueles que non sobrepasesn os
seguintes ingresos na unidade familiar:=1 Fillo: Ingresos familiares inferiores a 2.000.000 Ptas.=2
Fillos: Ingresos familiares inferiores a 2.6000.000 Ptas.=3 Fillos: Ingresos familiares inferiores a
3.500.000 Ptas.=4 ou máis fillos: Sen límite de ingresos=NOTA: Si se sobrepasan estes ingresos
non terán dereito ás axudas.=OBSERVACIÓNS: A Falsidade nos datos aportados suporá a
denegación desta ou calquera outa axuda que poidera outorga-lo concello para Educación.= Os
beneficiarios da axuda recibi´rán unha comunicación na que se lles especificará a concesión da
axuda e o modo de facela efectiva. Aqueles ós que se lles denegue notificaráse- lle-la causa e se
se consideran perxudicados poderán presentar recurso ante o Sr. Alcalde contra a resolución no
prazo dun mes contado a partir da data de saída da comunicación".-------------------Sometida á votación, a moción obtén nove votos a favor( dos Sres. Noriega, Parajó,
Tallón, Hombre, Neira e Fernández, e das Sras. Bugallo, Amieiro e Blanco Fernández), seis en
contra(dos Sres. Blanco Martínez, Castroagudín, Cajaraville, Ouro, Mata e Aller) e dúas
abstencións ( dos Sres. Fandiño e Filloy), polo que resulta aprobada.---------------------------------11.- ROGOS E PREGUNTAS .- Toma a palabra en primeiro lugar o Sr. Noriega Sánchez, e:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------1) Pregunta como están os orzamentos, que non se teñen noticias. O Sr. Alcalde
respóndelle que se está traballando neles. O Sr. Noriega rógalle que a oposición teña un tempo de
7 días para estudialos antes da súa aprobación.------------------------------------------------------------2) Pregunta cando vai sacar o Alcalde un bando para establecer un día de recollida de
voluminosos.Respóndenlle que xa se recollen, e o Sr. Noriega di que non teñen un día fixo para a
recollida, que hai que chamar para que recollan.-----------------------------------------------------------3) Pregunta que hai que facer para que lle contesten ós escritos que presentan, xa que
nunca se lles dá contestación. O Sr. Alcalde di que non ten datos, e o Sr. Secretario manifesta
que se lles contestou a algún .---------------------------------------------------------------------------------4) Pregunta se está constituido o Consello Escolar Municipal, xa que se tomara o acordo
en pleno. O Sr. Secretario di que precisamente o falou esta semana co Sr. Hombre, que o pode
dicir, para ver quen eran os compoñentes.O Sr. Noriega di que os compoñentes son por lei, e que
o Alcalde debe cumplir os acordos plenarios, que xa fai varios meses que se acordou e nada.-----5) Pregunta se a "Festa da Terceira Idade" é unha adhesión política ó Alcalde, que sabe a
crise que hai no PP, e que esto é unha promoción persoal, para a que se empregan cartos
públicos. O Sr. Alcalde respóndelle que pode face-lo Saúda como estime máis convinte , e que se
o Sr. Noriega ten algunha dúbida, que vaia a onde queira.-----------------------------------------------6)Pregunta por que tardan tanto en recibir as Actas das Comisións de Goberno, que el
entende que non é culpa da administración, e que se contrate máis persoal se é neceario.O Sr.
Alcalde respóndelle que a persoa que leva o tema das Actas está de vacacións, e que xa outros
colleron o ritmo delas.-----------------------------------------------------------------------------------------7) Pregunta como está o tema da liña de alta tensión de Lampai. O Sr. Alcalde respóndelle que aínda non sabe nada.-----------------------------------------------------------------------------------8) Pregunta se no tribunal de contratación dunha praza de diplomado social para este
concello non tiña que haber un técnico.O Sr. Secretario respóndelle que no primeiro bando a Sra.
Pérez Rey lle dixo que faltaba un técnico e se cambiou, ó tempo que se avisou ás dúas rapazas
que ata aquel momento que se presentaran para busca-las bases. Manifesta que o técnico aparece

na acta. O Sr. Parajó di que el estivo nese tribunal e que houbo unha técnica da Xunta , que el
pode dicir quen é. O Sr. Noriega di que nunhas bases hai que facer as correccións, e o Sr.
Secretario respóndelle que se chamou ás dúas persoas que xa as recolleran para avisalas.----------9) Pregunta como está o tema da auga na Urbanización Tuxeiriña. O Sr. Alcalde
respóndelle que se chamou a Aquagest e que o Sr. Calzadilla o está mirando, e que se un señor
vai facer tres chalets debe dárselle auga. O Sr. Noriega manifesta que se alegra de que se mirara.10) Pregunta quen regula a colocación dos contenedores. O Sr. Alcalde respóndelle que é
a empresa. o Sr.Noriega di que ó lado da Urbanización Tuxeiriña se moveu un contenedor e que
os da basura din que a orde veu do concello. Manifesta que o contenedor estaba diante da finca
dun amigo do Sr. Alcalde. Este respóndelle que non sabe que ningún amigo seu teña unha finca
alí. O Sr. Noriega manifesta que durante días o contenedor se moveu dun lado para outro ata que
se lle puxo un cadea, que se cortou a cadea e que foi alí a Policía Local, dicindo que se lles ía
abrir un expediente ós que movesen o contenedor. O Sr. Alcalde di que non é cousa súa mover
contenedores, e que se lles di a todos que non perxudiquen ós veciños, nin neso nin en ningunha
outra cousa.O Sr. Noriega dille que tome nota da queixa.------------------------------------------------Toma a palabra seguidamente a Sra. Bugallo Rodríguez, e: ------------------------------------1) Pregunta cales son as causas do traslado do expediente da obra de construcción
realizada pola empresa Framiñán e promovida por Mahía, situada en Cacheiras, todo ó longo da
C- 541, á man esquerda en dirección a Santiago, despois de pasa-la curva do Restaurante Patiño.
O Sr. Secretario di que se lle pideu un informe sobre ela a un técnico. A Sra. Bugallo di que esta
obra xa está aprobada, que como é que se lle piden agora informes. O Sr. Secretario dille que é
para ver se a obra se adecuaba á licencia que se lle deu. O Sr. Alcalde di que agora se lle pide a
todos. A Sra. Bugallo manifesta que só desaparecen algúns expedientes, e que segundo di o
Artigo 16.1, apartado b) do Regulamento de Ordeación , Funcionamento e Réxime xurídico das
entidades locais: "En ningún caso os expedientes, libros ou documentación poderán sair da Casa
Consistorial, ou das correspondentes dependencias e oficinas locais".Manifesta que polo tanto
non se poden saca-los expedientes, nin ese nin o de Lago Ríos. O Sr. Filloy Villar manifesta que
o de Lago Ríos se sacou e o tivo o Sr. Alcalde no seu despacho. O Sr. Alcalde dille que eso non é
así.O Sr. Secretario manifesta que o expediente polo que pregunta a Sra. Bugallo o ten agora o
técnico municipal e a Sar. Bugallo dille que cando ela o pediu para revisalo, non estaba. Quere
que conste que non se poden saca-los expedientes das dependencias municipais.--------------------2) Manifesta que as consultas sobre auga e alcantarillado se teñen que respostar nas
dependencias municipais, e que non se poden derivar ás casas privadas dos concelleiros. O Sr.
Alcalde pregunta que quere dicir con eso, e a Sra. Bugallo dique se fai. O Sr. Alcalde pregúntalle
quen, como e cando. A Sra. Bugallo dille que se fai en Francos e Vilar de Francos, que se deriva á
casa do Sr. Castroagudín. Roga que estas cuestións sean respostadas no concello, por persoal
técnico , xa que os concelleiros non poden aclarar ningún tipo de consulta técnica. O Sr. Alcalde
di que se atende aquí ós veciños, e que se hai algunha dúbida se chama ó Sr. Castroagudín, que é
o que está ó tanto de como van as obras, como pasou en Casalonga. A Sra. Bugallo di que en
Francos hai problemas porque o alcantarillado chega a unhas casas e a outras non, e que cando a
xente pregunta que trámites hai que facer se lles resposta que non o saben. O Sr. Alcalde dille
que aquí se atende a todo o mundo, e que a Sra. Bugallo o sabe.----------------------------------------3) Pregunta cando se van arranxa-las pistas en Vilar de Francos. O Sr. Alcalde respóndelle
que se aprobou en comisión de Goberno o presuposto para asfaltar estas pistas, e que se está
esperando a acaba-las obras que alí se están realizando para non ter que levantar dúas veces.O Sr.
Castroagudín di que a Sra. Bugallo foi á súa casa ás dez e media da noite e que el lle contestou ás
súas preguntas. A Sra. Bugallo di que non foi alí a propósito para falar co Sr. Castroagudín,

senón que pasaba por alí e que como andaba dando botes polas pistas da zona, por eso parou a
preguntar. Pregunta cantos meses van pasar para que se arreglen as pistas. O Sr. Alcalde dille que
tan pronto rematen as obras da auga e o alcantarillado.-----------------------------4) Pregunta por que non se arreglou o muro de Casalonga, que pode provocar unha
desgracia.O Sr. Alcalde di que xa se toma nota e se van tomar medidas , xa que o propietario, co
que xa se falou, non o vai facer.-----------------------------------------------------------------------------A continuación toma a palabra a Sra. Amieiro, e:------------------------------------------------1) Manifesta que as obras de R nos Tilos causan problemas ós veciños. O Sr. Alcalde di
que tódalas melloras causan incomodidades,e que xa hai un aval para garanti-las obras.-----------2) Pregunta se o polideportivo dos Tilos ten tódolos servicios. O Sr. Alcalde di que Gas
Galicia vai traer unha batería de bombonas para a auga quente, e falou con nós unha señora que
fai limpezas , e díxonos que nos limpaba o Polideportivo, pero non se pode dar legalmente sen
concurso, e o custo era moi elevado. Eran dous millóns e pico, pero non é legal: hai que sacalo a
concurso, como tamén os outros dous. A Sra. Amieiro pregunta se os polideportivos estarán
pechados no inverno, e o Sr. Alcalde respóndelle que non, a pesar de que hai poucos obxectores
para ir abrilos. A Sra. Amieiro pregunta como se regulan as actividades nos polideportivos, e o
Sr. Alcalde dille que nos Tilos hai moita demanda, e que a xente que quere solicitar os
polideportivos para facer actividades, se anotan no departamento de deportes do concello, onde
levan a lista coas horas.----------------------------------------------------------------------------------------3) Pregunta o que pasa coa recollida selectiva. O Sr. Alcalde dille que o outro día lle
chamou a Presidenta da Asociación de Veciños dos Tilos para felicitar ó concello pola limpeza. O
SR. Hombre di que, sen embargo, a rúa Loureiro é un escándalo. A Sra. Amieiro manifesta que
as bolsas están máis de quince días sen recoller , que tamén hai montóns de vidro, que o plástico
o recolleron onte, e que os cartóns están fóra durante moito tempo. O Sr. Alcalde respóndelle que
temos tres señores que se ocupan de recoller. A Sra. Amieiro di que o outro día estaban cortando
a herba e que o señor do carrito pasou e non recolleu uns plásticos que había, e que quedaron alí
tirados.---------------------------------------------------------------------------------------4) Pregunta pola zona cercana á piscina dos Tilos, que destino se lle vai a dar, que hai que
buscarlle un aproveitamento. Manifesta que cada vez hai máis terra alí acumulada, e o Sr. Alcalde
dí que serían os de R ou os de Telefónica, que el non está nas obras tódolos días, e que a Sra.
Amieiro o ve porque vive alí. A Sra. Amieiro pregunta se se pensa facer algo, e o Sr. Alcalde di
que tiñan algo pensado con Medio Ambiente, pero que non se chegou a acordo entre Santiago e
Madrid, pero que hai que pensar outra cousa.-------------------------------------------------Toma agora a palabra o Sr. Parajó, e :-------------------------------------------------------------1) Pregunta por que non funciona a gardería municipal dos Tilos, e o Sr. Alcalde
respóndelle que está en funcionamento desde principios de setembro. O Sr. Filloy, co permiso do
Sr. Parajó, toma a palabra para dicir que estivo hoxe alí , que despois falará deso.Di que hai que
anunciarse para que teñan rapaces, que dín que lles da perda. Di que falou coas que levan a
gardería e que lle dixeron que teñen once nenos, que lles preguntou se era rentable, e
contestárolle que non, aínda que a tivesen chea. Manifesta que esto lle preocupa. O Sr. Parajó di
que con once nenos a gardería dá unhas pérdidas de cincocentas e pico mil pesetas ó mes. Di que
os prezos son baixos, pero que os puxeron eles.O Sr. Filloy di que leva preguntando polo
accionariado desde fai moito tempo : di que dúas das accionistas, Dona Pilar López e Dona
Aurora Díaz, son as donas das dúas garderías privadas que hai nos Tilos, e que Dona Mª Luisa
Ríos é filla dun primo do Sr. Alcalde. O Sr. Alcalde respóndelle que non é case nada del, que é
primo terceiro seu o pai. O Sr. Filloy di que preguntou reiteradamente se había parentesco e dille
ó Sr. Alcalde que non é bó negar á familia. Di que D. Juan Seoane, é o noivo da anterior, e
pregunta ó Sr. Cajaraville se coñece a Dona Ana María Cacheda. O Sr. Cajaraville di que polo
nome non se dá conta, e o Sr. Filloy dille que non é bó nega-la familia. O Sr. Cajaraville di que é
sobriña do home dunha irmá súa. O Sr. Parajó di se se pretenderá que o concello subvencione a

gardería, e que hai un prexuizo nos nenos que non desexa ninguén. O Sr. Cajaraville pregunta cal
é a solución. O Sr. Parajó di que estes señores terán que funcionar ou sacar de novo o concurso,
pero que de tódolos xeitos eles non perden , xa que teñen as dúas privadas.--------------------------2) Pregunta se se sacou a concurso a praza de vixiante de obras. O Sr. Secretario di que
aínda non está feito.--------------------------------------------------------------------------------------------3) Pregunta se se revisaron os alcantarillados xa feitos e o Sr. Secretario respóndelle que
se falou con Aquagest para revisalos.------------------------------------------------------------------------4) Pregunta se hai novas noticias sobre a concesión da terceira fase da auga. o Sr. Alcalde
respóndelle que xa se falou co segundo do Sr. Cuíña, e que se está mirando.-------------------------5) Pregunta como está o tema da finca do concello nos Verxeles. O Sr. Alcalde dille que
está en máns dos abogados. O Sr. Parajó pregunta se podería ve-la documentación do abogado, e
o Sr. Secretario di que supón que a presentaría, que o 19 de febreiro de 1.999 se levou ó abogado,
que a documentación volveu ás súas máns , e que lla dou ó novo asesor municipal, e pensa que a
presentaría no xulgado. O Sr. Filloy di que entón, se quere ve-la documentación, poderá, xa que
se iniciou o 19-02-99. O Sr. Parajó di que é certo o que manifesta o Sr. Secretario.-----------------6) Pregunta polas bases para a concesión da licencia de primeira ocupación. O Sr. Filloy
di que non fai falta, que xa se deron. O Sr. Neira tamén di o mesmo.O Sr. Filloy pregunta se as
que se deron eran antirregulamentarias. O Sr. Secretario di que as normas subsidiarias están
sendo revisadas por un técnico.-------------------------------------------------------------------------------7) Pregunta polas antenas da televisión . O Sr. Alcalde respóndelle que non é cousa nósa,
pero que se están mirando, e xa se puxeron repetidores. O Sr. Parajó di que nos Tilos se puxo un
repetidor , e tamén unha fonte, e noutros lugares non. O Sr. Filloy di que foi a Asociación de
Veciños.----------------------------------------------------------------------------------------------------------8) Manifesta que se marea ós veciños cos papeles para solicita-la auga en Aguagest, e que
hai que ir pagar ós Tilos, cando se podería facer en calquera entidade bancaria, como se fai en
outros sitios.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Toma a continuación a palabra o Sr. Hombre, e:-------------------------------------------------1) Roga se inste á COTOP ou ó organismo correspondente para que o sinal existente no
cruce dos Tilos coa estrada xeral Santiago-Pontevea, de prohibido xirar á esquerda, se retire e
anule esta prohibición, pois desde que se acometeron as obras de ensanche da estrada xeral , non
presenta ningún problema de visibilidade e é menos peligroso sair por ese cruce en dirección
Cacheiras que polo actual. Esta medida non está reñida coa posible rotonda que se pretende
realizar.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------2) Manifesta que xa que hai que sufrir inevitablemente as inclemencias que provocan as
obras, polo menos non deben taparse tantos buracos con tres barreiras, xa que por alí xogan
nenos e resulta moi perigoso. O concello ten que mirar de protexer destes perigos, e pide que se
corrixa.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------3) Pregunta ó Sr.Alcalde se é consciente do mal ambiente de traballo que se vive nos
últimos meses no departamento de servicios sociais, e que esto repercute á súa vez na debida
atención ós veciños. Pregunta tamén se ó mesmo tempo ten o Sr. Alcalde datos ou lle consta que
documentos internos do concello están sendo filtrados a persoas alleas ó mesmo, e se se van
tomar medidas ó respecto. O Sr. Alcalde pide ó Sr. Secretario que tome nota.-----------------------Toma a palabra o Sr. Tallón Mesías, e:-------------------------------------------------------------1) Manifesta que na pista de Feros, no Raxó, hai dous postes de alumeado público rotos
durante a festa das Cabezas. Pregunta cando se ten previsto arreglalos.O Sr. Alcalde pide ó Sr.
Secretario que se tome nota.-----------------------------------------------------------------------------------

2) Manifesta que a entrada para o Centro Cultural de Cacheiras e campo de fútbol parece
unha corredoira. Pregunta cando se ten previsto arranxalo ou darlle unha subvención para poder
arranxalo eles. O Sr. Alcalde di que se tomarán medidas.------------------------------------------------3) Pregunta se ten previsto poñerlle os bancos e árbores prometidos no parque infantil de
Texexe. O Sr. Alcalde respóndelle que non sabe se xa están postos.Pregunta o Sr. Tallón por que
non se fixo o muro ata o final e por que non se achega o parque ata a pista da parcelaria de
monte. O Sr. Castroagudín responde que hai que facer un muro de contención ou se vai todo
para abaixo, e o Sr. Alcalde pide ó Sr. Secretario que tome nota deste
asunto.-----------------------------4) Manifesta que o lavadoiro de Texexe foi presentado polo Sr. Alcalde nas páxinas
amarelas da súa campaña electoral como un feito do Alcalde, cando o certo é que foi limpado
polos veciños. Pregunta cando ten previsto o arranxo do devandito lavadoiro. O Sr. Castroagudín
contéstalle que xa o pediron os veciños, e que tan pronto como os obreros municipais acaben en
Vilar de Calo, irán para alí.------------------------------------------------------------------------------------5) Pregunta cando se ten previsto arranxa-lo camiño que hai na aldea de Casalonga, e
máis concretamente na Calle. O Sr. Alcalde di que está levantado porque se está poñendo a auga,
e que incluso o Ssr. Parajó fixo algunha xestión neste asunto. O Sr. Castroagudín di que hai que
desvia-la auga para que non se inunden as casas.----------------------------------------------------------6) Manifesta que ardeu un local en Cacheiras e pregunta se estes locais tgeñen licencia de
apertura. O Sr. Alcalde contéstalle que a el lle chamou o 112 cando estaba en Boiro, e lle avisaron
que iban ali os de "Pronto Auxilio" de Boqueixón.Di que non cree que teñan licencia de apertura,
e que ese local estaba cerrado. O Sr. Tallón di que se algún día pasa unha desgracia pode haber
problemas, e o Sr. Alcalde reitéralle que o local estaba cerrado.--------------------------7) Pregunta polas licencias do eurotaxi, e o Sr. Secretario responde que se levarán ó
próximo pleno.--------------------------------------------------------------------------------------------------8) Pregunta para cando están previstos os presupostos, porque estamos case en outubro e
non hai presupostos , e as contas do 98 e 99 están sen aprobar, que se fora unha empresa privada,
iría a quebra , e que algún compañeiro do Sr. Alcalde na Comisión de Goberno di que se están
perdendo máis de douscentos millóns en subvencións. O Sr. Alcalde responde que se está
traballando neste tema.-----------------------------------------------------------------------------------------9) Pregunta pola situación da auditoría económica, administrativa e urbanística. O Sr.
Secretario di que se mandou un oficio ó Consello de contas, e que non responderon. O Sr. Tallón
di que hai empresas privadas que se adican a facer auditorías, e o Sr. Secretario respóndelle que
un auditor privado non pode auditar a un organismo público, e o Sr. Tallón di que o Consello de
Contas é o que legalmente pode.-----------------------------------------------------------------------------10) Manifesta que no anterior pleno, preguntou se era certo que empresas que traballan
para o concello lle fan arranxos na súa finca en Toledo, e que o Sr.Alcalde respostoulle que non
tiña ningunha finca en Toledo. Di que o Sr. Alcalde tiña razón, en que non ten ningunha finca en
Toledo, porque colleu ó paxariño que llo dixera e díxolle que efectivamente a finca non era súa,
senón dun amigo seu. O Sr. Alcalde di que a xente que vai a Toledo con el vai para pasalo ben, e
a cazar coellos, e o Sr. Tallón dille que para traer coellos non fai falta levar un camión.---------11) Manifesta que o Sr. Alcalde, nas primeiras eleccións, saeu na foto co Sr. Fraga, e
poñía "En boas mans", e nas segundas "Para seguir mellorando". Di se o Sr. Alcalde lle mentiu ó
Sr. Fraga, xa que non estamos en boas mans nin seguimos mellorando, e di que o Sr. Alcalde vai
de mal en peor. Pregunta se o Sr. Alcalde foi dar unha conferencia sobre o galo de curral de
Bergantiños. O Sr. Alcalde respóndelle que a conferencia foi en Carballo, e que non había galo,
ou polo menos a el non llo deron. O Sr. Tallón dille que xa soubo do seu irmanamento coa
cofraría dos burros fariñeiros. O Sr. Alcalde respóndelle que o Sr. Tallón está de broma.----------Toma de seguido a palabra o Sr. Fandiño Pazos, e:----------------------------------------------1) Pregunta cantos xuices viñeron á Festa do Cabalo. O Sr. Alcalde respóndelle que agora
mesmo non ten datos.-------------------------------------------------------------------------------------------

2) Manifesta que en catro meses se pagou 1,160.000 pesetas a "Abogados y Asesores", en
asesoramento xeral e urbanístico, e que eses cartos estarían mellor empregados nun Secretario e
un Arquitecto, porque o técnico municipal está ata o teito. Pregunta cando terá o concello un
novo Secretario. Respóndenlle que xa está pedido.--------------------------------------------------------3) Manifesta que se oeu hoxe o da felicitación da Presidenta da Asociación de Veciños
dos Tilos. Pero tamén se oe outra cousa. Por exemplo, en Adrán, os contenedores resultan
insuficientes, hai acumulación de basura, un olor desagradable, e se fai caso omiso ás bolsas que
hai darredor destes. Solicitouse outro contenedor, e o que se fixo foi cambialo por outro que
ademais está roto. O Sr. alcalde contéstalle que a queima e deterioro de contenedores está á orde
do día, e pide ó Sr. Secretario que tome nota deste asunto. O Sr. Fandiño manifesta que unha
queixa xeralizada é o mal olor que desprenden os contenedores, que deberían lavalos, e que a
empresa está incumplindo o contrato.-----------------------------------------------------------------------4) Manifesta que a limpeza no centro de saúde de Folgueiras é insuficiente, que aínda llo
dicía hoxe unha usuaria, que hai algunha araña, o que non sería moi grave polo emplazamento
do centro nunha zona rural, pero o que si resulta grave é que a araña se adique a facer punto de
cruz. O Sr. Alcalde respóndelle que esta é a primeira noticia que ten , e que se flará coa señora
que fai alí a
limpeza.----------------------------------------------------------------------------------------------------5) Manifesta que hai máis dun lugar no concello no que se realizan verquidos
incontrolados ós ríos, e un exemplo é Recesende. O Sr. Alcalde dille que si, que se está buscando
unha solución a este e outros casos, e que se el ten coñecemento de máis lugares que o diga, que
non o cale.-------------------------------------------------------------------------------------------------------Toma a continuación a palabra o Sr. Neira Picallo, e:-------------------------------------------1) Pregunta se o grupo de vivendas adosadas denominadas " A Troia", ó lado do
Restaurante "Cierto Blanco" teñen licencia de primeira ocupación. O Sr. Alcalde respóndelle que
non o sabe.O Sr. Neira pregúntalle se sabe para onde verten estas vivendas, xa parcialmente
ocupadas. O Sr. Alcalde respóndelle que haberá que preguntarlle ó técnico. O Sr. Neira di que
verten ó río co alcantarillado que o Sr. Alcalde lles obligou a realizar. O Sr. Alcalde di que toma
nota, e o Sr. Neira respóndelle que debería telo feito antes, e que se non se toman medidas van
ter que facelo
eles.--------------------------------------------------------------------------------------------------2)Pregunta cantas persoas asistiron á Festa da Terceira Idade. O Sr. Alcalde respóndelle
que non sabe a cifra. O Sr. Neira di que foron 710, o que contrasta coas 1.500 ou 1.300 que teñen
asistido outras veces, e di que non sabe se é que se lles pon sempre o mesmo menú e a xente se
cansa, ou é que xa non queren escoita-los discursos do Sr. Alcalde, pois a afluencia
decae.Preguntalle se sabe cantas autoridades foron invitadas a esa festa e o Sr. Alcalde
respóndelle que non ten datos, pero que os teñen eles catro porque llos dn.Di que el sabe que
tódolos concelleiros están invitados. O Sr. Neira dille que foron invitadas 94 autoridades, e que só
asistiu unha, o Delegado Provincial da Consellería de Sanidade e Servicios Sociais.Manifesta que
hai que estar cego ou non querer ver, pero que incluso as autoridades escapan do Sr. Alcalde, que
estes xa non son os vellos tempos, e que o seu declive político é tal que cada vez vai a , e xa non
lle queda credibilidade na clase política e cada vez menos no vecindario de Teo.--------------Toma agora a palabra o Sr. Filloy Villar, e:-------------------------------------------------------1) Pregunta por que na urbanización Os Tilos só se acometeu a canalización do gas, cable
de fibra óptica e teléfonos nunha parte da urbanización, deixando á outra marxinada. O Sr.
Alcalde respóndelle que na negociación falouse do cinturón darriba, e que non iban chegar ós

chalets, e que se lles dixo que o concello quería que se fixera todo.O Sr. Filloy di que el trouxo ó
Sr. Dositeo Rodríguez á negociación, e di que se lle pideu ó Sr. Alcalde que dera licencia para
toda a urbanización e que non fixera distincións, e que el dera licencia parcial. O Sr. Alcalde dille
que teñen un compromiso verbal de R e Telefónica, e dille ó Sr. Filloy que faga o que queira.----2) Pregunta ó Sr. Alcalde se sabe o que é o protocolo. O Sr. Alcalde di que non sabe a
definición exacta, pero o que significa é saber estar, educación. O Sr. Filloy di que sentou na
mesa presidencial da Festa da Nai a tres persoas que nada teñen que ver coa representación
municipal ou institucional. O Sr. Alcalde respóndelle que eles estaban, como tódolos demais
concelleiros, invitados. O Sr. Filloy di que eles non se sentarían na mesa con estes señores, e que
a cousa é seria, aínda que se lle de tono festivo.-----------------------------------------------------------3) Pregunta ó Sr.Alcalde por que non fai cumplir coa orde de paralización dictada na obra
da promotora Lago Ríos en Cacheiras, xa que continúan traballando. O Sr. Alcalde respóndelle
que non pode andar enriba da xente e que mañán mandará á policía municipal a ver se hai xente
traballando e a facer un informe.----------------------------------------------------------------------------Toma a continuación a palabra o Sr. Fernández, e:-----------------------------------------------1) Pregunta se se vai face-la pista xunto a "Sacipieles", que se prometera xa no 98 e 99. O
Sr.Alcalde respóndelle que se mirará.-----------------------------------------------------------------------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as cero horas e quince
minutos, estendéndose a presente acta, que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario acctal. que
certifico.
O ALCALDE,

O SECRETARIO ACCTAL.,

ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA DO PLENO DO CONCELLO QUE TIVO LUGAR O DÍA 11 DE OUTUBRO DO 2000.----------------------------------------------------SEÑORES ASISTENTES:
Alcalde-Presidente:
D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros:
D. Antonio Castroagudín Valladares
D. Manuel R. Cajaraville Campos
D. Manuel Mata Iglesias
D. Juan B. Aller Suárez
D. Mario Fandiño Pazos
D. Ramón Fernández Fernández
D. Manuel A. Filloy Villar
D. José Manuel Neira Picallo
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.

Na casa do concello de Teo, a once de outubro do
dous mil.---------------------------------------------------------Sendo as nove horas, e baixo a presidencia do Sr.
Alcalde, D. Armando U. Blanco Martínez, reuniuse en
primeira convocatoria o pleno do concello, con asistencia de quince dos seus membros, sendo o número legal o
de dezasete, a fin de levar a cabo a sesión extraordinaria
convocada para este día.--------------------------------------Escusaron a súa asistencia os concelleiros D. Urbano Ouro Calvelo e D. Manuel Tallón Mesías.-------------Asiste o Secretario acctal. da Corporación, D. Jesús
Naveira Vázquez.----------------------------------------------Pola presidencia declárase sesión pública, e antes de
entrar na orde do día o Sr. Alcalde propón gardar un
minuto de silencio polo último falecido en atentado da
banda terrorista ETA, D. Luis Portero, Fiscal Jefe do
Tribunal de Xustiza de Andalucía, que se garda neste
momento.--------------------------------------------------------De seguido pásase a coñecemento e resolución dos
asuntos incluídos na seguinte--------------------------------ORDE DO DÍA:

1.- ACTAS DAS SESIÓNS ANTERIORES .- O Sr. Presidente inquire se algún dos Sres.
edís presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da sesión que tivo lugar o día 28
de setembro pasado, que foi distribuído coa convocatoria da actual.---------------------------O Sr. Noriega di que na terceira páxina, no apartado de documentación requerida, onde di
"declaración da renda", debe dicir "certificado de facenda", e no artigo 10º, na Disposición Final,
débese engadir "Lei 4/93 do 14 de abril de Servicios Sociais de Galicia. No punto 5º da orde do
día, na intervención do Sr. Noriega, onde dí "Di que hai unha porcentaxe para que o Alcalde a
dea" debe dicir "Na Comisión, o PP propuxo que o Alcalde tivese unha partida para dar subvencións".------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Hombre di que no punto cuarto da orde do día, despois da primeira votación, e na
intervención do Sr. Neira, falta engadir o seguinte parágrafo: " O Sr. Neira, dirixíndose ó Sr.
Noriega, dille que volva a presenta-la moción por vía de urxencia, que eles a van apioar".---------O pleno do concello, por unanimidade dos quince membros asistentes, sendo o número
legal o de dezasete, acorda aproba-lo antedito borrador , unha vez realizadas as correccións
propostas, e que se rexistre no libro correspondente.------------------------------------------------------2.- DECLARACIÓN DE INTERESE XERAL E UTILIDADE PÚBLICA.- Dada
conta do expediente que se tramita a instancia de D. MANUEL CONDE SILVA, en
representación de "GERIATROS SL", para declaración de utilidade pública e interese social
dunha residencia xeriátrica a construir nunha finca situada en Agoso, parroquia de Oza, o Sr.
Noriega manifesta que vai actuar de portavoz neste punto a Sra. Bugallo, a cal di que non é
preceptivo querer construir unha residencia en solo non urbán, en solo que é rústico, xa que
segundo a Lei do Solo de Galicia non hai obrigación de construi-las neste tipo de solo, e que hai
outras en chan non rústico. Manifesta que, en canto ás precisións da empresa, di que cando se
fala da xente maior de 65 anos e da necesidade de instalar aquí unha residencia, se fala do

número de residencias que hai en Santiago, pero non en Teo. Tamén di que a empresa fala de que
" a súa ubicación dentro dos núcleos urbanos é practicamente imposible polos altísimos costes
do chan", e que esta é unha boa apreciación pero non se di que a xente maior de 65 anos ten baixos recursos e non se fala de ofertar prazas máis baratas. Manifesta que tampouco se ofrecen prazas ó concello , e que polo tanto non ve razón para declarar-la de utilidade pública, e que a finca,
que é de 19.438 m2 conséguena a prezo de risa, e así pódese construir como en solo urbano.-----O Sr. Parajó di que o tema das residencias de anciáns é moi importante, pero que está un
pouco en contra de que xa que o solo urbán é máis difícil de conseguir porque é máis caro, e o
rústico é máis barato, se vaia a el. Manifesta que para outras cousas, como unha marmolería en
Calo, tamén se declarou de utilidade pública, e non sabe a que veu eso. Di que se hai que dar a
utilidade pública, que se lles de a todos, e que neste punto se vai abster.------------------------------O Sr. Alcalde di que é bó o da utilidade pública, que esta residencia vai dar traballo.------O Sr. Filloy di que apoiará o da concesión da utilidade pública sempre e cando se oferten
prazas a máis baixo prezo para xente con baixos recursos. Di que se é así, o seu voto será
afirmativo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------No segundo turno de intervencións, a Sra. Bugallo Rodríguez di que, xa que se fala de
traballo, se este xeriátrico se fai como se debe, e no chan no que ten que facerse, tamén dará
traballo, e que non garantizan que den traballo á xente por ser de Teo, e que a empresa non é do
concello. Manifesta que se se lles dá a utilidade pública a este xeriátrico, haberá desventaxa con
outros xeriátricos que van face-la obra como ten que ser, e que o tema da utilidade pública é moi
importante como para xogar con el.--------------------------------------------------------------------------O Sr. Parajó manifesta que non sabe a canta xente se lle dará traballo, e o Sr. Alcalde di
que se necesitará bastante xente para atende-la residencia. O Sr. Fandiño dille que en Pontevea
non hai tantos empregados. O Sr. Alcalde dille que neste tema el sabe máis ca os demais, pola
súa profesión. O Sr.Parajó di que, de tódolos xeitos, ve ben o tema.-----------------------------------Sometido a votación, este punto acada seis votos a favor ( dos Sres. Blanco Martínez,
Castroagudín Valladares, Cajaraville Campos, Mata Iglesias, Aller Suárez e Hombre Eiras), seis
votos en contra( dos Sres. Noriega Sánchez, Neira Picallo, Filloy Villar e Fandiño Pazos e das
Sras. Bugallo Rodríguez e Amieiro Rodríguez) e tres abstencións (dos Sres. Parajó Liñares,
Fernández Fernández e da Sra. Blanco Fernández), polo que resulta empatada.----------------------O Sr. Hombre pide explicación de voto e di que é unha cuestión de conciencia , e que
non cree que esto sexa unha industria contaminante nin molesta, polo que vai votar que si.-------A Sra. Blanco Fernández pide explicación de voto e manifesta que ve positivo que haxa
residencias de anciáns, pero que debería haber unha cláusula na que se ofertaran o 60% das
prazas ó 80% do prezo para a xente con poucos recursos. Di que así non ve claro que sexa de
interese xeral e que polo tanto se vai abster.----------------------------------------------------------------O Sr. Fandiño Pazos pide explicación de voto e di que na zona na que se ubica a
residencia hai outros proxectos, e que non lle parece que haxa que darlle a este a declaración de
utilidade pública, polo que vai votar que non.--------------------------------------------------------------O Sr. Filloy Villar tamén solicita explicación de voto e di que xa que non se recollen
prazas máis baratas para xente con poucos recursos, vai votar que non.-------------------------------O Pleno do concello, nunha segunda votación, que acada seis votos a favor ( dos Sres.
Blanco Martínez, Castroagudín Valladares, Cajaraville Campos, Mata Iglesias, Aller Suárez e
Hombre Eiras), seis votos en contra( dos Sres. Noriega Sánchez, Neira Picallo, Filloy Villar e
Fandiño Pazos e das Sras. Bugallo Rodríguez e Amieiro Rodríguez) e tres abstencións (dos Sres.
Parajó Liñares, Fernández Fernández e da Sra. Blanco Fernández), e que é resolta co voto de
calidade do Sr. Alcalde, acorda:------------------------------------------------------------------------------1º.- Declarar de utilidade pública e interese social a residencia residencia xeriátrica a
construir por "GERIATROS SL", nunha finca situada en Agoso, parroquia de Oza deste
concello.----------------------------------------------------------------------------------------------------------2º.- Facultar a D. Armando Blanco Martínez, Alcalde-Presidente do concello, para
continua-los demais trámites do expediente.----------------------------------------------------------------

3.- PLAN ALBA .- O Sr. Parajó toma a palabra e di que quere propoñer deixar este tema
sobre a mesa, xa que a Sra. Blanco Fernández mantivo unha serie de reunións , ás que non asistiron todos, e que algúns non saben o que pasa. Di que onte se mantivo unha reunión cos
membros do Grupo Municipal do BNG, e que hoxe acúsano no xornal dun pelotazo urbanístico,
e que el xa está cansado de oir falar de pelotazos urbanísticos. Di que xa sabe que ós señores do
BNG lles gusta moito a prensa, e que non vai haber que contar con eles nin para explicarlles
nada.---------A Sra. Blanco Fernández di que houbo algúns cambios, e que
algunhas forzas políticas non están enteradas deles. Manifesta que lle gustaría que todos
participasen nesto, xa que o PSdeG-PSOE veu unha luz e presentou este plan, que é un plan
complexo e que os veciños o apoian cada vez máis. Di que non queren defraudar ós veciños e
que ela, como veciña de Cacheiras non escatimará esforzos para que esto saia adiante, co apoio
de todos, ou de parte da Corporación
Municipal.----------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Noriega Sánchez pide a palabra por alusións, e di que eles non acudiron á prensa,
que eles recibiron unha chamada, e que pode asegurar que os concelleiros do Grupo Municipal
do BNG non teñen nada que esconder e que as palabras "pelotazo urbanístico" non sairon da súa
boca, que cando o periodista lle preguntou, lle dixo o mesmo que dixera na reunión. O Sr. Parajó
respóndelle que está canso de que saian na prensa dicindo o que vai pasar no pleno antes de que
se celebre, e que esto supón unha falta de ética.A Sra. Bugallo respóndelle que fai tempo que o
Sr. Parajó non conta co BNG, e que por desgracia para o PSdeG-PSOE, os concelleiros do BNG
son honrados, e que onte foron os do Grupo Socialista os que se negaron a seguir negociando.
Dille ó Sr. Parajó que el ben sabe de onde saiu a noticia do xornal,que lle pregunte ó xornalista, e
que aquí todos saben da súa ética. O Sr. Parajó dille á Sra. Bugallo que foron eles os que se
levantaron da mesa, e que el leva moitos anos neste pleno e que ninguén lle dixo nunca nada da
súa ética, que el ten máis ética ca ela, que sempre lle parece estar en posesión da verdade, e que
sempre quere a razón aínda que non a teña. A Sra. Bugallo dille que a el o que lle molesta é a
transparencia. O Sr. Alcalde dille que rematen coa discusión, que acaben co tema, que esto non é
unha feira.--------------------------------------------------------------------------------------------------------O Pleno do concello, por unanimidade, acorda deixa-lo tema sobre a mesa, para posterior
estudio.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------4.- MOCIÓN DO PSdeG-PSOE SOBRE VIVENDA .- O Sr. Parajó Liñares dá lectura á
moción do PSdeG-PSOE, que copiada literalmente, di o que segue:-----------------------------------“ O Real Decreto de Lei 4/2000 plantexa o análise da situación da vivenda como se fora
un problema exclusivamente cuantitativo. Esta aproximación presupón que nun mercado
“ordeado” existe un equilibrio espontáneo entre a necesidade, a producción e o consumo, o que
resulta manifestamente incerto en productos de demanda relativamente inelástica como é a
vivenda e un mercado cheo de rixideces como é o do solo.= Pola contra, o problema da vivenda
debe abordarse desde unha perspectiva social, e como tal ten a súa consideración na propia
Constitución, para tratar de garantir a tódolos cidadáns unha vivenda digna e adecuada.=Por todo
o exposto, o Grupo Municipal Socialista presenta esta MOCIÓN diante do pleno desta
Corporación para que adopte os seguintes ACORDOS DE RESOLUCIÓN:= 1.Rexeita-la
aprobación dos Reais Decretos Lei 4/2000, de Medidas Urxentes de Liberalización do Sector
Inmobiliario e Transportes, e o 6/2000, de Medidas Urxentes de Intensificación da Competencia
en Mercados de Bens e Servicios, por canto a súa aplicación vulnera a Autonomía Local,
afectando ó núcleo básico da acción de goberno dos concellos.=2. Manifestar ó goberno do
Estado o noso rexeitamento pola publicación e conseguinte entrada en vigor dos Reais Decretos
Lei 4/2000 e 6/2000, por non ter sido consultados nin debatidos no organismo permanente de
colaboración e coordinación da Administración Central e as Administracións Locais, como é a
Comisión Nacional da Administración Local.=3. Manifesta-lo noso compromiso de continuar
traballando pola mellora da calidade de vida no noso concello, a pesares do lastre que representan

as medidas contempladas nos Reais Decretos Lei 4/2000 e 6/2000 para levar adiante un
ordeamento correcto do noso municipio e/ou cidade.=4. Transmitir á cidadanía o noso temor
polo feito de que a aplicación destas medidas poida producir danos irreparables tanto no medio
ambiente como na vida cotiá dos concellos e que os grandes propietarios do solo e os grandes
promotores sexan os únicos beneficiados que, ademais, poderán ver así incrementadas as súas
ganancias a través da especulación.=5. Solicita-la apertura dunha mesa de negociación entre os
tres niveis da Administración ó obxecto de consesua-las reformas necesarias da lexislación
urbanística para facer máis accesible a vivenda ós cidadáns, principio rector da nosa Constitución
que, no seu artigo 47, dispón “tódolos españois teñen dereito a desfrutar dunha vivenda digna e
adecuada. Os poderes públicos promoverán as condicións necesarias e establecerán as normas
pertinentes para facer efectivo este dereito, regulando a utilización do solo dacordo co interés
xeral para impedi-la especulación”.. A tal fin propoñemo-la adopción de medidas como o
fomento da promoción de vivendas de protección oficial e de prezo taxado, a reactivación dos
axentes públicos urbanizadores e rehabilitadores, a reforma da normativa sobre valoracións, a
rehabilitación dos centros urbáns como elemento imprescindible dunha política sostible en
materia de vivenda, a reducción do IVE do 7% ó 4% en tódalas vivendas públicas e a regulación
das axudas á vivenda como subvención considerándoas exentas fiscalmente e perdendo a
consideración de incremento patrimonial.=6. Solicitar ós grupos parlamentarios do Congreso dos
Deputados, do Senado e do Parlamento de Galicia, así como tamén da FEMP e á FEGAMP a
interposición das acción legais procedentes en defensa da autonomía local e das competencias
municipais establecidas no marco lexislativo, constitucional e estatutario vixentes.”----------------O Sr. Alcalde dá resposta á moción transcrita, manifestando o que segue:-------------------“Partimos da base de que a autonomía local non foi vulnerada.= O artigo 149 da
Constitución, atribúe ó estado a competencia de dictar a normativa básica sobre as cuestións
expostas na moción do PSdeG-PSOE, e polo tanto, que o Estado regulamentara sobre esto, non
afecta para nada á autonomía local.= En vista diso, entendemos que non hai nada que rexeitar,
todo eso sen prexuizo de que entendamos que debe existir, e de feito existe, a permanente
colaboración entre as distintas administracións públicas.=A parte deso, os Decretos Lei que se
citan, regulan unha materias que esixen inmediatez para que surtan os efectos económicos no
mercado de xeito automático.Di que, polo tanto, non van apoia-la moción.---------------------------O Sr. Noriega Sánchez di que esta moción a consideran lóxica, e que lle parece que non
hai que engadir nada ó texto, e que polo tanto a vai apoiar.----------------------------------------------Sometida a votación ,a moción acada seis votos a favor ( dos Sres. Parajó Liñares, Hombre Eiras,
Noriega Sánchez, e das Sras. Blanco Fernández, Bugallo Rodríguez e Amieiro Rodríguez), cinco
en contra ( dos Sres. Blanco Martínez, Castroagudín Valladares, Cajaraville Campos, Mata
Iglesias e Aller Suárez) e catro abstencións( dos Sres. Fandiño Pazos, Neira Picallo, Filloy Villar e
Fernández Fernández), polo que resulta aprobada.----------------------------5.- MOCIÓN PSdeG-PSOE SOBRE HORARIOS COMERCIAIS .- O Sr. Parajó
Liñares dá lectura á moción do PSdeG-PSOE, de data 19-09-00, presentada o 22-09-00, que
copiada literalmente, di o que segue:------------------------------------------------------------------------“ EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.= A tramitación do Decreto Lei 6/2000 que regula a
ampliación dos horarios comerciais perxudica extraordinariamente ós pequenos comercios. Fai
aproximadamente un mes, a Universidade Carlos III de Madrid, presentou un informe sobre as
consecuencias da liberdade de horarios, no que se poñía de manifesto que haberá unha
trascendencia de 300.000 millóns de pesetas para as grandes superficies, co peche de pequenos
comercios e a perda duns 65.000 empregos.= Non hai que explica-la importancia do pequeno
comercio no noso concello, que sostén a un número importante de familias, supón un dos pilares
da nosa economía e incluso é unha fonte importante de ingresos fundamental para soste-los
servicios municipais.=Os comerciantes galegos, denunciaron que as medidas liberalizadoras do
goberno permitirán ás grandes superficies abrir tendas de 3.000 metros cadrados, o que significa
o peche de miles de comercios na nosa comunidade.= En Galicia, están censados máis de 35.000

pequenos comercios, cunha superficie media de 95 metros cadrados,cifra esta sensiblemente
superior á media nacional. A falla de especialización e a posición dominante das grandes
superficies, con máis metros cadrados por cada mil habitantes que en Cataluña, deixa ó pequeno
comercio galego nunha posición de enorme debilidade.=Diante desta medida que ven a supor un
novo golpe, que pode provoca-la desaparición de moitos establecementos, é polo que o Grupo
Municipal socialista presenta esta MOCIÓN diante do Pleno desta Corporación para que se
tomen os seguintes ACORDOS DE RESOLUCIÓN:= 1. Manifesta-la súa oposición ás medidas
liberalizadoras dos horarios de apertura do comercio por ser notoriamente perxudiciais para os
veciños e veciñas do noso concello.=2. Demandar dos gobernos galego e central que suspendan a
aplicación do citado Decreto na Comunidade Autónoma de Galicia e reclamar de ámbolos dous
gobernos medidas de apoio específicas para o sector do pequeno comercio, dada a súa
importancia na nosa economía.=3. Demandar do goberno galego que presente un recurso de
inconstitucionalidade contra o citado decreto.”------------------------------------------------------------O Sr. Parajó di que o tema da liberdade de horarios repercute moito no pequeno
comercio, e que está motivado polas grandes superficies. Di que en moitos sitios estña recurrido,
e que a xunta non quixo facelo.Manifesta que onte pechou perto do 80% do pequeno comercio,
un volume moi elevado se se ten en conta o que representa para o pequeno comercio pechar un
día ou medio día. di que hai moito comercio pequeno, e que non ve ben o da liberalización de
horarios, porque os perxudica.--------------------------------------------------------------------------------O Sr. Alcalde dá resposta á moción transcrita, manifestando o que segue:-------------------“ O Real Decreto-Lei 6/2000 de 23 de xuño de Medidas urxentes de Intensificación da
competencia en Mercados de Bens e Servicios persegue dous obxectivos:=1.Dotar á oferta
productiva española da flexibilidade necesaria para facer fronte ós aumentos da demanda sen
xerar un desequilibrio macroeconómico.= 2. Incentiva-la capacidade de crecemento potencial da
nosa economía, como elemento de garantía do proceso de converxencia real.= Así, os distintos
títulos da lei consagran a liberación de distintos mercados, incidindo en aspectos que dificultan
ou retrasan unha competencia efectiva, e ofrecendo, ó mesmo tempo, unha maior transparencia
que permita ó consumidor tomar decisión cun nivel de información axeitado.=Os mercados
enerxéticos, de hidrocarburos líquidos, gas natural e sector eléctrico quedan afectados por este
Decreto.= Asimesmo, introdúcense principios de competencia na actividade de Notarios e
Rexistradores, tabacos, libros de texto, colexios profesionais, e dótase dunha maior información
ó consumidor en materia de préstamos hipotecarios.=Dentro desta regulación global, o artigo 43
do Decreto introduce un conxunto de reglas relacionadas cos horarios comerciais orientados á
mellora da competencia e modernización do sector da distribución comercial.= Os contidos deste
artigo 43 do Real Decreto crearon dentro do sector do pequeno e mediano comercio unha
incertidume sobre os efectos reais que produciría a aplicación dos criterios fixados nestas reglas
do artigo 43.=Dentro do ámbito da nosa Comunidade Autónoma, o Partido Popular de Galicia, a
través do Secretario Xeral e dos distintos dirixentes provinciais, veñen mantendo co sector,
representados a través da Federación Galega de Comercio e asociacións territoriais integrantes na
mesma, un conxunto de xuntanzas de traballo co obxecto de avalia-la incidencia, positiva ou
negativa, no pequeno e mediano comercio galego.= Neste senso, o PPdeG defende o diálogo que
debe presidir nesta materia entre a Xunta de Galicia e o sector, na dimensión e nos termos que o
veñen facendo tanto o seu Presidente, o Conselleiro de Industria e Comercio.= Un diálogo que
supuxo a creación dunha comisión multisectorial composta por representantes da Xunta e da
Federación Galega de Comercio.= Esta comisión estudiaría tanto a aplicación deste artigo en
Galicia sobre a base das competencias que o mesmo Decreto atribúe ás Comunidades
Autónomas, como a adopción de medidas por parte da Xunta de Galicia, que axuden á
modernización e competitividade no sector galego e palien os efectos negativos do mesmo.= O
PP de Galicia apoia plenamente a continuidade do diálogo entre a Xunta de Galicia e o sector do
pequeno e mediano comercio galego desde unha serie de principios:=1) O PPdeG considera que
a presentación dun Recurso de Inconstitucionalidade contra os contidos do artigo 43 do Decreto
non leva aparellado ningún efecto positivo para o pequeno e o mediano comercio galego.=2)

Sobre o argumento empregado por algunhas forzas políticas sobre a inconstitucionalidade do
mesmo por vulnerar competencias da Xunta de Galicia o PPdeG afirma:=a) O contido do artigo
43 do Decreto non vulnera as competencias da Xunta en materia de comercio interior xa que o
Estado ten unha competencia sobre esta materia en base ó título do artigo 149.1.13 da Constitución: Bases e coordinación da planificación xeral da actividade económica.=b) As sentencias dictadas polo Tribunal Constitucional sobre este asunto deixan claro “ o réxime de horarios comerciais é un elemento de axeitamento ó mercado”, encaixando o seu regulamento e o Estado na
competencia que lle atribúe o artigo 140.1.13 CE.= 3) O PPdeG comparte o criterio exposto polo
Presidente da Xunta sobre o procedemento de levar a cabo a aplicación do Decreto en Galicia, de
xeito que máis favoreza ó sector do pequeno e mediano comercio , asumindo que os criterios
fixados como mínimos polo Decreto, operarán en Galicia como criterios máximos.= 4) É importante suliñar tamén que coa aprobación do Decreto se retrasou 4 anos a posible liberalización total dos horarios comerciais, que a Lei de Ordenación do Comercio Minorista de 1.996 establecía
para xaneiro do 2.001".Di, que, por todo o exposto, non van apoia-la moción.-----------------------O Sr. Noriega di que , sen entrar en termos macroeconómicos, que se lle escapan bastante, as medidas liberalizadoras, sobre todo en materia de horarios, afectan dunha maneira evidente ó pequeno e mediano comercio, que é o que hai en Teo, e que non se pode dar carta blanca ás
grandes superficies. Di que non é cuestión de que o peixe grande se coma ó pequeno, e que o
grupo de goberno debería apoia-la moción, porque o pequeno comercio é o que sustenta a
Teo.--O Sr. Parajó di que a liberalización, por exemplo, no prezo dos carburantes, vai beneficiar, como pasa no tema dos horarios, ós máis grandes, e van ter que pechar moitos comercios
pequenos. Manifesta que onte pechou, segundo di a prensa, algo máis do 80% do pequeno
comercio. O Sr. Alcalde dille que se están realizando negociación, e o Sr. Parajó pregunta por que
a Xunta non recurreu. O Sr. Alcalde reitérase en que están en negociacións.--------------------Sometida a votación, esta moción acada seis votos a favor ( dos Sres. Parajó Liñares,
Hombre Eiras e Noriega Sánchez, e das Sras. Blanco Fernández, Bugallo Rodríguez e Amieiro
Rodríguez), cinco en contra ( dos Sres. Blanco Martínez, Castroagudín Valladares, Cajaraville
Campos, Mata Iglesias e Aller Suárez), e catro abstencións ( dos Sres. Fandiño Pazos, Neira
Picallo, Filloy Villar e Fernández Fernández), polo que resulta aprobada.----------------------------6.- BASES EUROTAXI .- O Sr. Alcalde di que hai pequenos problemas con este tema, e
suxire deixalo sobre a mesa.----------------------------------------------------------------------------------O Sr. Secretario di que no anterior pleno ordinario se aprobou unha moción do PSdeG-PSOE sobre este tema , e que se acordou saca-las oito paradas de taxi vacantes a concurso e
aproba-las nun próximo pleno.-------------------------------------------------------------------------------O pleno do concello, por unanimidade dos quince asistentes, sendo o número legal o de
dezasete, acorda deixar este asunto sobre a mesa ata un próximo pleno.-------------------------------7.- ACTIVIDADES MOLESTAS .----------------------------------------------------------------a)Examinado o expediente promovido por Dª MARÍA JOSEFA AMBOAJE SEIJO en
virtude de instancia nº 1508 de data 4/08/2000 solicitando licencia municipal para a instalación,
apertura e funcionamento DUNHA RESIDENCIA DE ANCIÁNS , 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 4/08/2000.-------------------------------------------------------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 asignado 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 actividades análogas xeradoras de efectos aditivos.--------------------------------------------------------------A Sra. Bugallo, actuando como portavoz do BNG, manifesta que nun informe o técnico
municipal pide unhas medidas correctoras e un certificado, e non o hai no expediente, e pregunta
a que medidas se refería. O Sr. Secretario contéstalle que eran medidas correctoras do tema de
ruidos, e a Sra. Bugallo manifesta que lle chama a atención que a finca ten 2772 m2 e pertence a
un núcleo rural de recente creación. Di que a superficie construida é de 882,9 m2, o que supera en
case 200 m2 a edificabilidade permitida neste tipo de chan. O Sr. Alcalde respóndelle que a casa
leva feita moitísimos anos. A Sra. Bugallo dille que estaría ben que o técnico municipal fixera
esta puntualización. O Sr. Secretario reitéralle que a casa leva feita moitos anos.------------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
MARIA JOSEFA AMBOAGE SEIJO para a instalación DUNHA RESIDENCIA DE ANCIÁNS no lugar de Feros , 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. JESÚS SUÁREZ PICÓN, en representación de “DISTRIMAPI, SL” en virtude de instancia nº 899 de data 22/05/2000 solicitando licencia municipal para a instalación, apertura e funcionamento DUN ALMACÉN DE DISTRIBUCIÓN DE BEBIDAS , 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 22/05/2000.------------------------------------------------------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 asignado 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 actividades análogas xeradoras de efectos aditivos.---------------------------------------------------------------

A Sra. Bugallo pregunta de cando é esta nave, e o Sr. Parajó dille que fora da empresa
“Aceites Moro”, e que é moi antiga, que cando se cerrou esta empresa, a nave foi vendida.-------Vistos o Decreto 2414/61, de 30 de novembro, e demais disposicións concordantes de
aplicación.-------------------------------------------------------------------------------------------------------A Corporación municipal, por unanimidade dos quince membros asistentes, sendo o
número legal o de dezasete, acorda:-------------------------------------------------------------------------1º.- Informar FAVORABLEMENTE a concesión de licencia municipal instada por D.
JESÚS SUÁREZ PICÓN, en representación de “DISTRIMAPI, SL para a instalación DUN
ALMACÉN DE DISTRIBUCIÓN DE BEBIDAS no lugar de Galanas , parroquia de Calo deste
concello, porque no expediente se cumpriron tódalas prescricións legais.-----------------------------2º.- Dar traslado do expediente completo á Comisión Provincial de Medio Ambiente, para
os efectos previstos no 33 do referido Regulamento.------------------------------------------------c) Examinado o expediente promovido por D. JOSÉ LUIS PERNAS RODRÍGUEZ, en
representación de “E.S. PONTEVEA, SL” en virtude de instancia nº 787 de data 05/05/2000
solicitando licencia municipal para a instalación, apertura e funcionamento DUNHA ACTUALIZACIÓN E REFORMA DA INSTALACIÓN DE ALMACENAMENTO E SUBMINISTRO DE
COMBUSTIBLES DUNHA E.S. , actividade comprendida no Regulamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas e Perigosas, aprobado por Decreto 2414/1961, de 30 de novembro.---RESULTANDO: Que o proxecto técnico e demais documentación foron admitidos a
trámite por Decreto da Alcaldía de data 05/05/2000.------------------------------------------------------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 asignado 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 actividades 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 LUIS PERNAS RODRÍGUEZ, en representación de “E.S. PONTEVEA, SL para a
ACTUALIZACIÓN E REFORMA DA INSTALACIÓN DE ALMACENAMENTO E SUBMINISTRO DE COMBUSTIBLES DUNHA E.S., para doutala dun sistema de recuperación de
vapores, e incorporación das medidas medioambientais, no lugar de Pontevea, parroquia de Reis
deste concello, porque no expediente se cumpriron tódalas prescricións legais.----------------------2º.- Dar traslado do expediente completo á Comisión Provincial de Medio Ambiente, para
os efectos previstos no 33 do referido Regulamento.------------------------------------------------d) Examinado o expediente promovido por D. GERARDO GIL FERNÁNDEZ, en virtude de instancia nº 1214 de data 28/06/2000 solicitando licencia municipal para a instalación,
apertura e funcionamento DUN DEPÓSITO DE G.L.P. DE 2450 L. AÉREO , 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 28/06/2000.------------------------------------------------------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 asignado 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 actividades 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.
GERARDO GIL FERNÁNDEZ, para a instalación DUN DEPÓSITO DE G.L.P. DE 2450 L.
AÉREO no lugar de Torre , 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.------------------------------------------------e) Examinado o expediente promovido por D.MANUEL TOMÉ VIEITES, en representación de “FOGAR DA RAMALLOSA” en virtude de instancia nº 1419 de data 21/07/2000 solicitando licencia municipal para a instalación, apertura e funcionamento DUN MESÓN PARRILLADA , 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 21/07/2000.------------------------------------------------------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 asignado 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 actividades 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.
MANUEL TOMÉ VIEITES, en representación de “FOGAR DA RAMALLOSA” para a
instalación DUN MESÓN PARRILLADA no lugar de Ramallosa , parroquia de Lucí deste
concello, porque no expediente se cumpriron tódalas prescricións legais.-----------------------------2º.- Dar traslado do expediente completo á Comisión Provincial de Medio Ambiente, para
os efectos previstos no 33 do referido Regulamento.------------------------------------------------8.- CONTA XERAL 1.998.- O Sr. Noriega Sánchez toma a palabra e di que a Conta
Xeral de 1.9998 xa se tratou en dúas ocasións, e que foi retirada unha vez e outra vez rexeitada,
porque incumplía as condicións para ser aprobada. Di que , xa que nada cambiou, el vai face-la
mesma intervención que no outro pleno no que se tratou o tema, e fai mención do artigo 193,
punto 3 , da Lei Reguladora de Facendas Locais. Manifesta que o grupo de goberno volve a
presenta-la Conta Xeral igual , e ínstaos a facer o que se acordou, que a presenten en Pleno como
se acordara, e que a Comisión Especial de Contas ten que dar resposta ás alegacións presentadas,
que mentres non se reúna a Comisión e non se contesten as alegacións presentadas, o grupo
municipal do BNG non votará a favor por cuestións de legalidade. O Sr. Secretario respóndelle
que se deron os datos que se podían dar, e a Sra. Amieiro Rodríguez di que o grupo de goberno
non quere contestar ó punto 4º das alegacións, e que non hai acordo na Comisión Especial de
Contas . O Sr. Alcalde pregúntalle ó Sr. Secretario de quen son as alegacións, e este respóndelle
que do Sr. Piedra Vázquez, pero que eso dá igual, que tódolos veciños poden facer alegacións se
así o estiman. O Sr. Secretario pregunta ós Sres. concelleiros se queren reunir por cuarta vez a
Comisión, e que o prazo remata o día 18. A Sra. Amieiro di que desde o 26 de maio houbo
tempo, e a Sra. Blanco Fernández di que non se especifica a que foron dedicadas as subvencións.
O Sr. Secretario di que as que non tiñan nota a lápiz son as da Consellería de Familia, e que pode
explicalas. O Sr. Noriega di que é incrible que a estas alturas se esté rozando o incumplimento
dos prazos, e a Sra. Amieiro dille ó Sr. Secretario que tiña que facer un informe. Este respóndelle
que el non ten que facer ese informe, e que se queren poden reuni-la Comisión con carácter
urxente.O Sr. Hombre dille ó Sr. Secretario que emita un informe previo ó da Comisión, e este
contéstalle que na Comisión xa dixo que non era el o que tiña que asumi-lo informe, pero que se
queren faino. O Sr. Hombre di que hai que dilucidar cal é a cuestión, e a Sra. Blanco Fernández
pregunta que vai pasar.O Sr. Secretario respóndelles que a Comisión ten que ratifica-lo informe, e
a Sra. Amieiro pregúntalle con que datos. A Sra. Blanco Fernández di que os datos téñenllos que
dar. A Sra. Amieiro di que segundo dixo o Sr. Secretario o punto 4º non se vai contestar, que xa
hai declaración de intencións. O Sr. Secretario di que o punto 4º ofrece dúbidas, e que non di
absolutamente nada concreto. A Sra. Blanco Fernández di que se poden pedir á Consellería datos
de para que son as subvencións, e o Sr. Noriega manifesta que xa é o colmo que o traballo da
Comisión se torpedee desde o concello, e que hai que face-las cousas ben.---------------------------Tras deliberación, o pleno do concello, por unanimidade , acordou deixar sobre a mesa
este asunto que será tratado nun pleno extraordinario urxente que se convocará despois de que
este expediente pase de novo a informe da Comisión Especial de Contas.----------------------------9.- PLAN CONCERTADO .- O Sr. Alcalde di que esto se aprobou en Comisión de
Goberno, cando esta tiña potestade para facelo, e que o próximo terá que facerse en Pleno.-------O Sr. Noriega di que o grupo municipal do BNG cree que se asumiron competencias pola
Comisión de Goberno que eran do Pleno, porque eles coidan que o Plan Concertado entra dentro
dos presupostos, que son competencia do Pleno. Manifesta que se collen sistemáticamente
competencias pola situación de debilidade na que está o Sr. Alcalde, e que este asunto ten que ser
ratificado polo Pleno, que o pide a Xunta, ou mandar unha certificación das competencias da
Comisión de Goberno, que non as ten. O Sr. Secretario dille que se aprobou na Comisión de
Gobeno o 12 de abril e se expediu a certificación o 14 de abril. O Sr. Noriega dille que o

consultaron , e que o Plan Concertado entra dentro dos presupostos, e que este tema non é
delegable, que se colleron competencias pola situación de minoría, e que hai moitos temas que
non pasan polo Pleno, e que non o fan por esa situación de minoría. Manifesta que resulta
evidente a neglixencia do grupo de goberno, que cando recibiu a memoria de Servicios Sociais
tería que tela traído a Pleno para ratificala.-----------------------------------------------------------------O Sr. Parajó pregunta se se poden perder subvencións por non aprobar esto, e o Sr.
Secretario respóndelle que si. O Sr. Parajó pregunta se a Comisión de Goberno tiña competencias
daquela, e o Sr. Secretario respóndelle que o asesor xurídico municipal dixo que daquela si, pero
agora non. O Sr. Parajó dille ó Sr. Secretario se el responde desto, e este contéstalle que si.-------O Sr. Noriega di que o BNG considera importante que veñan subvencións, e que non van
poñer problemas .-----------------------------------------------------------------------------------------------Neste momento sae da sala o Sr. Cajaraville Campos.-------------------------------------------Sometido a votación, este punto acada nove votos a favor ( dos Sres. Blanco Martínez,
Castroagudín Valladares, Mata Iglesias, Aller Suárez, Fandiño Pazos, Parajó Liñares e Hombre
Eiras, e das Sras. Blanco Fernández e Amieiro Rodríguez) e cinco abstencións ( dos Sres. Neira
Picallo, Filloy Villar, Fernández Fernández e Noriega Sánchez, e da Sra. Bugallo Rodríguez),
polo que resulta aprobado.-------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Filloy Villar solicita explicación de voto e manifesta que se vai abster porque di que
hai que esperar a que se lles enmende a plana , cando aquí debería haber capacidade para buscar
unha solución.------------------------------------------------------------------------------------------Neste momento volve a entrar na sala o Sr. Cajaraville Campos.------------------------------10.- CONVENIO COA XERENCIA CATASTRAL .- O Sr. Secretario manifesta que o
obxectivo deste convenio é que os veciños poidan resolve-las cuestións catatrais no concello.----O Sr. Noriega manifesta que o BNG pensa que é positivo que calquera tipo de xestión
que teñan que face-los veciños con respecto a este tema o poidan facer no concello, polo que van
votar afirmativamente.-----------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Parajó di que todo o que sexa en beneficio dos veciños o van apoiar.------------------O pleno do concello, por unanimidade dos quince asistentes, sendo o número legal o de
dezasete acorda:------------------------------------------------------------------------------------------------1º.- Aproba-la firma do antedito convenio coa Xerencia Catastral.----------------------------2º.- Facultar ó Sr. Alcalde para realiza-los demais trámites.------------------------------------11.- FESTIVOS LOCAIS 2001.- O pleno do concello, por unanimidade dos quince
asistentes, sendo o número legal o de dezasete, acorda declarar como festivos locais para o ano
2001, os seguintes:---------------------------------------------------------------------------------------------- Festividade da Ascensión.--------------------------------------------------------------------------- Martes de Antroido.---------------------------------------------------------------------------------- (Suplente): Santa Mariña.---------------------------------------------------------------------------12.- ESTATUTOS AGRUPACIÓN DE VOLUNTARIOS.- O Sr. Secretario dá lectura
o proxecto de “Regulamento da Agrupación Municipal de Voluntarios de Protección Civil de
Teo”, que copiado literalmente, di o que segue:-----------------------------------------------------------“ INTRODUCCIÓN= En orde á realización de actividades diversas para a protección civil
e situacións de emerxencia, os concellos e os alcaldes teñen competencias en materias de
protección civil, segundo o establecido nos artigos 25.2 c) e 26.1 c) da Lei 7/1985, do 2 de abril,
Regulamentadora das bases de Réxime Local e artigos 80, 81 e 82 da Lei 5/1997, do 22 de xullo,
da Administración Local de Galicia.=O exercicio destas competencias ten que levarse a cabo
fundamentalmente mediante actuacións dos concellos e dos alcaldes coa colaboración dun

concelleiro delegado de protección civil, así como coa intervención coordinada dos servicios
municipais dedicados de modo ordinario e permanente ó cumprimento de fins coincidentes coas
necesidades derivadas das situacións de emerxencia nos casos de grave risco, catástrofe ou
calamidade pública.=Así mesmo, nos números 3 e 4 dos artigo 30 da Constitución Española
determínase que poderá crearse un Servicio Civil para o cumprimento de fins de interese xeral e
que mediante lei regularanse os deberes dos cidadáns nos casos de grave risco, catástrofe ou
calamidade pública, polo que parece necesario que, sen prexuizo do establecido na lexislación
regulamentadora do Servicio Civil e da Protección Civil sobre canto antecede, contémplense os
recursos municipais mencionados coa incorporación dos cidadáns ás actividades que desenvolva
a protección civil municipal, ofrecéndolles así oportunidades para asumir e realizar,
voluntariamente, o cumprimento dos deberes que a Connstitución lles atribúe nas circunstancias
aludidas anteriormente.=Por outra banda, a Lei 2/1985, do 21 de xaneiro, sobre Protección Civil,
e o Real Decreto 407/1992, do 24 de abril, que desenvolve a Norma Básica, en distintas partes do
seu articulado recolle a participación, responsabilidade e competencias das distintas
Administracións públicas na Protección Civil, tendo un papel importante os concellos que por
se-la Administración máis cercana ós cidadáns convírtese na célula básica de protección civil,
sendo a primeira en intervir en cantas emerxencias ocorran.=Abundando na normativa, temos
que recolle-lo establecido no Decreto 56/2000, do 3 de marzo, e no Plan Territorial de Protección
Civil da Comunidade Autónoma de Galicia (PLATERGA), recollido como Anexo do citado
decreto, onde establécense, entre outras, as directrices para a planificación de ámbito local, así
como os cometidos que poden desenvolve-las agrupacións de voluntarios no estudio e
desenvolvemento dos distintos plans de emerxencia.=Para articula-las oportunidades de
colaboración dos cidadáns, individualmente considerados, coa protección civil municipal, parece
conveniente regulamenta-la organización e funcionamento da Agrupaación de Voluntarios de
Protección Civil deste concello que se vinculará ós servicios básicos de intervención de
emerxencias dependentes do concello para realiza-las tarefas que procedan, sen prexuízo do que
poida establecerse nas leis sobre prestación persoal e de servicios con carácter obrigatorio.=En
virtude do exposto e previo acordo do concello, apróbase o regulamento da Agrupación de
Voluntarios de Protección Civil deste concello que se transcribe seguidamente.=CAPÍTULO
I.FINALIDADE=Artigo 1º= A protección civil municipal ten como fin establecer unha
organización en base ós recursos municipais , contando coa colaboración das entidades privadas
e dos cidadáns, para garanti-la coordinación preventiva e operativa respecto da protección de
persoas e bens ante os danos producidos polas situacións de emerxencia nos casos de grave
risco, catástrofe ou calamidade pública, sen esquecer todo tipo de emerxencias menores,
mediante a realización de actividades que permitan evita-las mesmas, reduci-los seus efectos,
repara-los danos e, no seu caso, contribuir a correxi-la causas productoras dos mesmos.=Artigo
2º= a organización e funcionamento da Agrupación de voluntarios de Protección Civil, en adiante
AVPC, como modalidade de incorporación dos cidadáns ás actividades de protección civil,
rexirase polo establecido no presente regulamento, así como polas instruccións e directrices que,
a efectos de coordinación xeral e participación no desenvolvemento ou execución dos plans,
programas ou actividades no sistema autonómico de protección civil, sexan dictadas polo órgano
da comunidade Autónoma competente nesta materia, e demais Administracións públicas de
ámbito superior conforme se establece na norma básica de Protección Civil.=Artigo 3º= Poderán
vincularse á AVPC as persoas físicas que con carácter altruista se comprometan a colaborar
directamente nas actividades dos servicios de protección civil dependentes do
concello.=CAPÍTULO II.ORGANIZACIÓN=Artigo 4º= Un dos cauces para a colaboración
voluntaria dos veciños na protección civil municipal levarase a cabo mediante a incorporación
dos mesmos á AVPC a que se refire o presente regulamento.=Artigo 5º= Poderán incorporarse á
AVPC como voluntarios operativos tódolos veciños maiores de 18 anos que cumpran os
requisitos de aceso que poidan establece-las agrupacións sen que en ningún caso poida facerse
discriminación por razóns de sexo, políticas, ideolóxicas, relixiosas ou calquera outra
circunstancia persoal ou social.= Asimesmo, as persoas maiores de 16 anos e menores de 18,

sempre que conste a autorización do que exerza a patria potestade ou a tutela, poderán formar
parte da agrupación como voluntarios de apoio.= Artigo 6º= Os veciños con formación e
experiencia suficiente no exercicio profesional ou vocación relacionada con algunha das
entidades deste servicio público, e que por determinadas circunstancias non poidan ser
voluntarios operativos, poderán estar unidos á agrupación mediante a figura de colaborador en
misións de orientación, asesoramento, asistencia técnica ou axuda económica. A figura do
colaborador pódese facer extensiva a aquelas entidades locais que desexen colaborar coa
agrupación en calquera dos apartados mencionados anteriormente.=Artigo 7º= A vinculación dos
voluntarios co concello non ten carácter laboral, administrativa, funcionarial ou mercantil, senón
tan só de colaboración voluntaria para a prestación de servicios de maneira altruista como medio
de realización de accións humanitarias de solidariedade social e boa veciñanza.=Artigo 8º= A
incorporación á agrupación farase sempre en virtude de solicitude do interesado, na que declarará
non estar inhabilitado para funcións públicas por sentencia firme e o compromiso de coñecer e
acepta-lo contido deste regulamento, así como o disposto na normativa vixente sobre protección
civil.=Artigo 9º= A condición de membro da AVPC faculta unicamente para realiza-las
actividades correspondentes á mesma, especialmente en situacións de emerxencia nos casos de
grave risco, catástrofe ou calamidade pública e nos operativos organizados e coordinados pola
Agrupación.Os voluntarios non poderán realizar actividades de carácter persoal amparándose na
pertenza á agrupación.=Artigo 10º= As funcións do voluntariado, entre outras, son as de:
promoción da prevención e autoprotección cidadán, así como a colaboración, auxilio e apoio dos
servicios públicos de protección civil e, en todo caso, serán as indicadas no Plan de Emerxencia
Municipal (PEMU) e demais plans de protección civil do sistema autonómico, aprobados pola
Comunidade Autónoma de Galicia.=Artigo 11º= A agrupación estructuraraase, orgánica e
funcionalmente, en seccións dacordo ás necesidades existentes no concello ou comarca e, en
todo caso, disporá das seccións correspondentes en consoancia coa tipoloxía de riscos definidos
no PEMU e, se é o caso, no PLATERGA.= Artigo 12º= Tódalas actuacións que realice a AVPC
en materia de protección civil no ámbito local, serán sempre autorizadas e coordinadas, ou , se é
o caso, dirixidas pola autoridade local competente.= Artigo 13º= O presidente da AVPC, e
demais cargos que estatutariamente se prevexan, será elexido democraticamente entre os
membros que teñan a condición de voluntarios de pleno dereito, dacordo ó establecido na
lexislación vixente, sendo a duración do mandato de catro anos, podendo ser reelexido para
novos mandatos.=Artigo 14º= Tódolos compoñentes da agrupación ostentarán, sobre o lado
esquerdo do peito, o distintivo de Protección Civil da comunidade Autónoma, e no lado dereito a
tarxeta de identidade de voluntario, dacordo co disposto na normativa vixente ó efecto.=Artigo
15º=A AVPC contratará un seguro de accidentes, así como de responsabilidade civil por danos a
terceiros, que ampare ós seus membros fronte ós riscos a que están sometidos no exercicio das
súas funcións.=Artigo 16º=Polo Servicio Municipal de Protección Civil elaboraranse e
formularanse propostas para a aprobación das normas de carácter especial ou xeral que sexan
necesarias para o desenvolvemento e aplicación deste regulamento, así como para a regulación da
actividade da AVPC.=CAPÍTULO III.FORMACIÓN E PERFECCIONAMENTO=Artigo 17º=A
formación dos membros voluntarios, baseada nos coñecementos e habilidades relacionadas coas
características propias deste servicio público, ten como finalidade facilita-la incorporación destas
persoas en conndiciónns de garantía e eficacia así como contribuir á selección dos
aspirantes.=Artigo 18º=A actividade formativa e de perfeccionamento do persoal voluntario
conforme ó disposto no Decreto 56/2000, do 3 de marzo, articularase da seguinte maneira:=1) O
nivel básico corresponde ós coñecementos mínimos que debe posuir un voluntario de protección
civil para o correccto desenvolvemento das súas actividades.=2) O segundo nivel ou nivel
operativo corresponde ós coñecemenntos que deben posui-los compoñentes das distintas
seccións ou grupos operativos das AVPC.=3) O terceiro nivel ou nivel de especialidade ten como
obxectivo a obtención da titulación oficial en determinadas actividades. Os cursos axustaranse ós
oficiais dos organismos que os impartan.=4)Ademais da formación regulada, a AVPC poderá
propoñer outros cursos, xornadas e cantas actividades de formación considere oportunas.=5) A

actividade formativa complementarase coas seguintes accións:=a) Exercicios prácticos con
carácter periódico para a mellora permanente da preparación dos compoñentes da agrupación.=b)
A organizació´n de bibliotecas e fondos de comunicación sobre protección civil e, especialmente,
en relación coa organización e funcionamento de agrupacións de colaboradores voluntarios e
outras modalidades da participación cidadán nas actividades de protección civil.=c) O
mantemento de relacións de colaboración mutua con outras administracións públicas ou
entidades privadas relacionadas con protección civil.=d) A edición, colaboración, promoción de
publicacións e a divulgación de recomendacións á poboación, sobre temas de protección
civil.=CAPITULO IV.DEREITOS E DEBERES=Artigo 19º= son dereitos dos voluntarios de
protección civil no exercicio do seu labor de colaboración:= a) Recibi-la información, formación,
orientación, apoio e, se é o caso, medios materiais necesarios para o exercicio das funcións que
se lle asignen.=b) Dispoñer dunha acreditación identificativa da súa condición de voluntario de
protección civil.=c) Emprega-la vestimenta homologada polo organismo competente en materia
de protección civil da Xunta de Galicia.=d) realiza-la súa actividade nas debidas condiccións de
seguridade en función da natureza e características daquela.=e) Participar na elección do
presidente da AVPC de entre os seus membros e demais cargos que estatutariamente se
prevexan.= f) Ser tratados sen discriminación , respectando a súa liberdade, dignidade, intimidade
e crenzas.= g) Non ser aasignados á execución de tarefas alleas ós fins e natureza da entidade.=
Artigo 20º= son deberes dos voluntarios no exercicio do seu labor de colaboración:= a) Gardar,
cando proceda, confidencialidade da información recibida e coñecida durante o desenvolvemento
da súa actividade como voluntario de protección civil, mantendo segredo análogo ó profesional.=
b9 rexeitar calquera tipo de contraprestación económica que poidese recibir dos cidadáns
afectados directa ou indirectamente polas actividades desenvolvidas.= c) Actuar de forma
dilixente e solidaria, cumprindo coas indicacións e normas dictaadas polos seus mandos naturais
e as autoridades de protección civil.=d) Participar nas tarefas formativas previstas pola autoridade
competente de protección civil ou pola AVPC, así como nas que con carácter permanente se
precisen para mante-la calidaade das prestacións.= e) Empregar axeitadamente a vestimenta de
protección civil cos seus distintivos, así como levar ben visible a súa acreditación.= f) Coidar e
utilizar de xeito adecuado os recursos e medios materiais que poña á súa disposición a AVPC,
ou, de se-lo caso, asautoridades de protección civil.= g) No suposto de causar baixa na AVPC
por calquera circunstancia, entregará a tarxeta de identidade e o uniforme ó responsable da
AVPC, así como o material asignado á súa custodia.=h) Cumpri-los compromisos acordados coa
AVPC, respectando o disposto nos seus estatutos.= Artigo 21º= As AVPC deberán: = a)
Respostar a principios democráticos e participativos na composición dos seus órganos e no seu
funcionamento.=b) Proporcionar ás persoas voluntarias a formación específica e a orientación
necesaria para o exercicio das súas actividades.= c) Garantir ós voluntarios as debidas condicións
de seguridade e saúde no desenvolvemento da súa actividade, así como o establecemento das
correspondentes medidas de prevención de riscos.= d) Certifica-la actividade das persoas
voluntarias con constancia dos seus datos persoais identificativos e a duración e natureza da
actividade desenvolvida.= e) Informar ás persoas voluntarias sobre os fins e réxime de
funcionamento da AVPC. f) Facilita-la participación do voluntariado na elaboración, deseño,
execución e avaliación dos programas nos que interveñen.= CAPÍTULO V. RECOMPENSAS E
SANCIÓNS.= Artigo 22º= As conductas dos compoñentes da AVPC serán obxecto de
valoración polos procedementos que se establezan nas correspondentes instruccións de
desenvolvemento deste regulamento. Distinguiranse como proceda as conductas meritorias e
sancionaranse, de conformidade co establecido neste regulamento, as infraccións ó previsto no
mesmo.= As recompensas e sancións anotaranse no expediente persoal do interesado. = Artigo
23º= As accións meritorias que impliquen un nivel de dedicación superior ás actividades
ordinarias do servicio ( ou riscos para a vida e a integridade dos voluntarios), poderán ser
recompensadas co recoñecemento público mediante o correspondente escrito da alcaldía ou a
formulación pola mesma de proposta para a concesión das medallas ó mérito, as pracas e
diplomas de protección civil da Comunidade Autónoma de Galicia, ou outras distincións que

poidan concede-las distintas Administracións públicas ou o concello, no seu caso, para premiar
actos desta natureza especial.= Artigo 24º= As infraccións ó disposto neste regulamento
sancionaranse previa tramitación do correspondente expediente, unha vez escoitado o interesado
que poderá en todo momento face-las alegacións oportunas.= As faltas considéranse leves,
graves e moi graves.= I. Estimaranse como faltas leves e serán sancionadas con apercibimento ou
suspensión de ata un mes, atendendo ás circunstancias que concorran, as seguintes:= a) O
descoido na conservación e mantemento do equipo e material que tivera ó seu cargo no
cumprimento das misións encomendadas.= b) A desobediencia ós mandos, cando esto supoña
maltrato de palabra e obra e non afecte ó servicio que deba cumprirse.= c) As demais infraccións
ou omisións, con carácter leve, ó presente regulamento.= II. Consideraranse faltas graves e serán
sancionadas coa suspensión desde un a seis meses, atendendo ás circunstancias que concorran,
as seguintes:= a) Negarse ó cumprimento das misións que lle sexan encomendadas sen causa.=
b) A utilización, fóra dos actos propios do servicio, do equipo, material e distintivos de
protección civil.= c) O deterioro ou perda, por neglixencia, do equipo, material, bens ou
documentos do servicio ó seu cargo e custodia.= d) As omisións ou infraccións graves ó
preceptuado neste regulamento e en particular ó seu artigo 9º= e) A acumulación de tres faltas
leves.= III. Serán causa de expulsión,como consecuencia de falta moi grave, as seguintes:=a)
Deizar de cumprir, sen causa xustificada, as esixencias do servicio.= b) Observar mala conducta
ou ser sancionado reiteradamente por faltas graves.= c) Ser condeado por calquera acto
delictuoso, a excepción das condeas derivadas de accidentes de circulación.=d) Utilizar ou
exhibir indebidamente o uniforme e/ou as identificacións do servicio.= e) A agresión de palabra
ou obra a calquera membro da agrupación e a desobediencia que afecte á misión que deba
cumprir.= f) Negarse a cumpri-las sancións de suspensión que lle foran impostas.= g) O
incumprimento moi grave do establecido no presente regulamento e en especial o disposto no
seu artigo 9º.= CAPITULO VI. RESCISIÓN DO VÍNCULO COA AGRUPACIÓN.=Artigo 25º=
A relación de colaboración voluntaria coa agrupación terminarase por:= a) Petición do
interesado.= b) Falecemento.= c) Declaración de incapacidade.=d) Solicitude de baixa temporal
ou definitiva.= e) Perda dalgunha das condicións esixidas para poder ser voluntario. = f) Quedar
incurso en situación de inhabilitación para o exercicio de cargos públicos por sentencia firme.=
Artigo 26º= considérase baixa temporal na AVPC a suspensión da actividade na mesma como
consecuencia de sanción ou a ausencia inferior a tres meses que teña motivos xustificados que
sexan comunicados oportunamente.= Artigo 27º= Serán causas de baixa definitiva na agrupación
as seguintes:= a) A petición do interesado.=b) Incomparecencia do voluntario por tempo superior
a tres meses, sen causa xustificada, á actividade ordinaria ou especial que lle corresponda.= c) Por
incumprimento dos servicios mínimos esixidos.= d) Como consecuencia da comisión de falta
considerada como moi grave dacordo co recollido no artigo 24º, III, deste regulamento.= Artigo
28º= Acordada a baixa seralle notificada ó interesado, garantizándolle-lo dereito de audiencia, e
unha vez sexa feita efectiva, o voluntario procederá á inmediata entrega da documentación de
identidade, distintivo, uniforme, equipo e material que lle fora adxudicado pola agrupación.=
Artigo 29º= En todo caso expedirase, a petición do interesado, un certificado no que consten os
servicios prestados na AVPC e a cusa pola que se acordou a baixa.= DISPOSICIÓNS FINAIS=
1ª.Pola alcaldía , ou concelleiro delegado de protección civil, dictaranse as instruccións e
directrices que sexan necesarias para o desenvolvemento e aplicación deste regulamento.= 2ª.
Este regulamento entrará en vigor despois da súa aprobación polo Pleno do concello.= NOTA:=
Nos estatutos ou regulamentos das AVPC feitas ó amparo da Lei de Asociacións de 1964, non se
recollen aqueles artigos que teñen que ver coas AVPC
municipais”--------------------------------------------------------O Sr. Secretario manifesta que este tema xa se falou na comisión do día anterior.----------O Sr. Noriega di que quere sinala-la despreocupación existente, xa que cando se trae a
pleno un regulamento hai que lelo, e que onte a única persoa que o lera era el.Di que o grupo
municipal do BNG se vai abster porque non se sinala claramente a financiación, e que se fala de
iniciativa privada, dunha subvención escasa, e de que paga algo o concello. O Sr. Alcalde dille

que non quere mentir, pero que cree que o concello non paga nada. O Sr. Noriega di que non
aparece regulada a situación de dependencia que esta agrupación vai ter co concello no momento
de funcionar, nin de quen decide onde van ir, nin como se van coordinar coa policia local. Manifesta que por todo esto, o BNG se vai abster.---------------------------------------------------------------O Sr. Parajó Liñares di que está dacordo en que hai que mirar a quen se lle dá o traxe, e
que debería haber un xefe, como no concello de Boqueixón,por exemplo, onde teñen un
encargado. O Sr. Alcalde respóndelle que, de momento, é el. O Sr. Parajó dille ó Sr. Alcalde que
non ten traxe, e este respóndelle que o pón de vez en cando, e que de xefe está facendo o Sr.
Garea. O Sr. Secretario acláralle ó Sr. Parajó que en Boqueixón hai xente remunerada, e o Sr.
Noriega manifesta que aquí non van cobrar nada, porque é algo voluntario. O Sr. Alcalde
reitérase en que o encargado actual é o Sr. Garea, e que se manda un fax á atención do
Alcalde-Presidente do concello cando se piden voluntarios para algún lugar, que en Teo tamén se
lle teñen pedido do mesmo xeito a outros concellos, e sempre os mandan.----------------------------Sometido a votación, este punto acada nove votos a favor, (dos Sres. Blanco Martínez,
Castroagudín Valladares, Cajaraville Campos, Mata Iglesias, Aller Suárez, Fandiño Pazos, Parajó
Liñares e Hombre Eiras, e da Sra. Blanco Fernández), e seis abstencións ( dos Sres. Noriega
Sánchez, Neira Picallo, Filloy Villar e Fernández Fernández, e das Sras. Bugallo Rodríguez e
Amieiro Rodriguez), polo que resulta aprobado.-------------------------------------------O Sr. Filloy Villar pide explicación de voto e di que se vai abster neste tema, porque non
ten coñecemento del, porque ninguén llo explicou.-------------------------------------------------------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.
O ALCALDE,

O SECRETARIO ACCTAL.,

ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA URXENTE DO PLENO DO CONCELLO QUE TIVO LUGAR O DÍA 18 DE OUTUBRO DO 2000.-----------------------------------SEÑORES ASISTENTES:
Alcalde-Presidente:
D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros:
D. Antonio Castroagudín Valladares
D. Manuel R. Cajaraville Campos
D. Manuel Mata Iglesias
D. Juan B. Aller Suárez
D. Mario Fandiño Pazos
D. Ramón Fernández Fernández
D. Manuel A. Filloy Villar
D. José Manuel Neira Picallo
D. F. Manuel Parajó Liñares
D. Manuel Tallón Mesías
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.

Na casa do concello de Teo, a 18 de outubro do
dous mil.--------------------------------------------------Sendo as nove 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 membros dos dezasete que o
compoñen e que se fixan na marxe, a fin de levar a
cabo a sesión extraordinaria urxente convocada para
este día.------------------------------------------------------Excusa a súa asistencia o concelleiro D. Urbano
Ouro Calvelo.-----------------------------------------------Asiste o Secretario acctal. da Corpo ración, D. Jesús
Naveira Vázquez.-------------------------------------------Pola presidencia declárase sesión pública, e de
seguido pásase a coñecemento e resolución dos
asuntos incluídos na seguinte ----------------------------ORDE DO DÍA:

1.-DECLARACIÓN DE URXENCIA .- O Sr.
Alcalde manifesta que se vai inicia-lo debate sobre
este punto, e concédelle a palabra óBNG.--------------O Sr. Noriega Sánchez di que neste concello se
están facendo as cousas tarde, mal e a rastro, e que resulta inxustificable que se deba declarar este
pleno de urxencia por unha evidente falta de planificación do grupo de goberno. Di que non se
debería estar a estas alturas, na data límite para presenta-la subvención do Fondo de Cooperación
Local ou rozando o incumplimento de datas co tema da Conta Xeral do 98.Manifesta que tamén
é de critica-la forma de convocar ós membros da corporación, que tamén se fixo tarde, mal e a
rastro.di que, de tódolos xeitos votarán afirmativamente a declaración de urxencia porque resulta
evidente que o concello non ten culpa da neglixencia do grupo de goberno.--------------------------O Sr. Parajó Liñares toma a palabra e manifesta que non se poden perder subvención, e
que remata o prazo hoxe e se pode perder esta subvención, pero que non se deben traer
expedientes a última hora, que se debe corrIxir Isto.------------------------------------------------------O pleno do concello, por unanimidade dos asistentes, acorda aproba-la declaración de
urxencia.---------------------------------------------------------------------------------------------------------2.- CONTA XERAL DO PRESUPOSTO-1998 .- O Sr. Alcalde manifesta que, segundo consta
na convocatoria, debe procederse ó exame e aprobación, de se-lo caso, da Conta Xeral do
presuposto ordinario deste concello, correspondente ó exercicio económico de 1998. Para estes
efectos están sobre a mesa tódolos xustificantes e documentos esixidos polas disposicións legais
vixentes.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dada lectura ós resultados da Conta que se somete a debate e ó informe da Comisión
Especial de Contas, o Sr. Secretario fai constar que se cumpriron os trámites de exposición
pública, informes regulamentarios e demais requisitos esixidos pola Lei.-----------------------------O Sr. Presidente invita ós Sres. concelleiros a que formulen as obxeccións ou reparos que
estimen convenientes e que soliciten, se o consideran preciso, os documentos que crean
necesarios dos que contén a Conta presentada.-------------------------------------------------------------O Sr. Secretario dá lectura a escrito presentado en data 17-10-2000 pola concelleira Sra.
Amieiro Rodríguez, que copiado literalmente di:----------------------------------------------------------"Dª Soedade Amieiro Rodríguez, concelleira do grupo municipal do BNG no municipio
de Teo e membro polo seu grupo da Comisión Especial de Contas, pide que no informe a
elaborar pola mencionada Comisión conste expresamente a súa opinión relativa ás alegacións á
Conta Xeral do ano 1998 presentadas polo Sr. José Piedra Vázquez en data 16-9-99, que no
apartado 4º di: 'Por ofrecer dudas sobre el grado de cumplimiento en el gasto de subvenciones
para los fines para los cuales fueron solicitadas, caso de la Consellería de Familia, por ejemplo'.=
De acordo co que di o art. 193.3 da Lei de Facendas Locais, solicitei do Sr. Secretario-Interventor
en funcións, nas sucesivas reunións da Comisión Especial, que facilitara un certificado ou
informe demostrativo de que se producira o cumprimento no gasto de subvencións para os fins
para os que foran solicitadas durante o ano 1998, dado que a documentación aportada á Coisión
só se refire a tratamento informático das mesmas. Tamén manifestei que unha vez elaborado o
informe sobre as mencionadas alegacións, debería de comunicarse ó cidadán que as presentou.=
Por todo isto, solicito = -Certificación do Sr. Interventor que acredite que o gasto das
subvencións foi para os fins que se solicitaron, ou unha auditoría das mesmas.= -Comunicación
ó interesado da resolución adoptada.".----------------------O Sr. Noriega Sánchez manifesta que a postura do seu grupo político quedou recollida
onte na sesión da Comisión Especial de Contas e mais no escrito ó que se deu lectura, que
solicitan a documentación requirida neste porque independentemente da persoa que presentase
as alegacións, este veciño ten dereito a coñece-la resolución destas e que sen unha certificación
do Interventor que acredite o gasto das subvencións, non se senten capacitados para responderó
punto 4 das alegacións, polo que os concelleiros do BNG votarán contra a aprobación da conta
xeral-98.---------------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Parajó Liñares manifesta que os concelleiros do seu grupo terán liberdade de voto
neste asunto, e segue dicindo queé o único membro da oposición que formaba parte da
corporación municipal no ano 1998 e que pensa que tódalas subvencións teñen que ser xustificadas perante o organismo que as concede antes de que este aboe os cartos; que onte lle preguntou
ó Sr. Secretario na sesión da Comisión Especial de Contas se todas estaban xustificadas, ó que
aquel lle respondeu que si, polo que vai votar a favor da aprobación deste expediente.-------------O Sr. Noriega Sánchez manifesta que o Sr. Secretario non certifica porque ten medo,
porque as contas son un polvorín e non quere pillarse as mans, xa que Teo está na lista negra do
Consello de Contas, e que con actuacións coma esta seguirá estando. Di tamén os señores
concelleiros do grupo de goberno que forman parte da Comisión Especial de contas deberían ter
un pouco de información, e un pouco de vergoña, que non se trata de dicir a todo que si. o Sr.
alcalde respóndelle que para dicir que non xa están os membros do BNG.----------------------------O Sr. Secretario manifesta que, como ben dixo o Sr. Parajó, tódalas subvencións recibidas
polo concello foron debidamente xustificadas ante os organismos que as concederon, e a proba é
que se ingresaron os cartos, e di que non ten nada que certificar porque é el quen rende a conta
xeral polo que xa está suficientemente certificada; que o que se lle pide é que certifique o que xa
ten certificado, polo mero feito de presenta-la conta.-----------------------------------------------------Debatido suficientemente o asunto procedeuse á votación, resultando, por sete votos a
favor (dos Sres. Blanco Martínez, Cajaraville Campos, Castroagudín Valladares, Mata Iglesias,
Aller Suárez, Parajó Liñares e Hombre Eiras) cinco en contra (dos Sres. Noriega Sánchez, Neira
Picallo e Fernández Fernández e das Sras. Amieiro Rodríguez e Bugallo Rodríguez) e catro
abstencións (dos Sres. Tallón Mesías, Fandiño Pazos e Filloy Villar e da Sra. Blanco Fernández),

sendo o número legal o de dezasete e de asistentes o de dezaseis, aprobada a antedita Conta
Xeral, o resume da cal é o seguinte:-------------------------------------------------------------------------Existencia en 31-12-97.......................................

31.932.855 pts.

Ingresos líquidos realizados no exercicio...........

701.030.263 pts.

Obrigas satisfeitas durante o mesmo..................

685.159.878 pts.

DIFERENCIA OU EXISTENCIA EN CAIXA

47.803.240 pts.

Cantidades pendentes de ingreso......................

41.981.403 pts.

Cantidades pendentes de pago.........................

119.024.100 pts.

No mesmo acto, e tamén polos mesmos sete votos a favor, cinco en contra e catro
abstencións, o pleno acorda facultar ó Sr. Alcalde-Presidente do concello para continua-los
demais trámites do expediente.-------------------------------------------------------------------------------3.- OBRAS F.C.L. 2000.- O Sr. Secretario pide a palabra, que lle é concedida, e manifesta
que ás obras das que se vai tratar remátalle o prazo hoxe, pero que hai dúas con prazo aínda ata
decembro, e que foron onte a Comisión Informativa.-----------------------------------------O Sr. Noriega Sánchez manifesta que na Comisión de onte, se informou que as obras
iban a pleno porque remataba o prazo. Di que só se falou do Fondo de Cooperación Local, e que
das outras ás que lle remata o prazo en decembro non se dixo nada.-----------------------------------O Sr. Neira pide a palabra por unha cuestión de orde e di que na orde do día do pleno de
hoxe pón “Obras F.C.L. 2000”-------------------------------------------------------------------------------O Sr. Noriega Sánchez di que non é de recibo que se lles avise onte ás 20:30 horas de que
hai pleno e que non teñan tempo para revisa-los expedientes de solicitude de subvención.---------O Sr. Parajó di que onte non se falou do P.O.S., e que pensa que procede metelas que
vencen o prazo, e os outros deixalos para outra ocasión. o Sr. Alcalde di que eles non teñen
inconveniente en que se deixen para outro pleno, porque hai prazo, e que o facían para
adiantar.O Sr. Noriega respóndelle que se quere adiantar que faga as cousas ben, e que non é de
recibo que se lle poñan diante as carpetas cando o prazo está a punto de rematar, e tampouco que
os informes técnicos destas solicitudes sexan encargados fóra do concello co custo que esto tén,
cando deberían facerse aquí. Manifesta que, de tódolos xeitos, van votar a favor destas
solicitudes porque o alcantarillado non ten a culpa desta chapuza permamente, e que é
necesario.O Sr. Parajó di que está dacordo en que non se deben presenta-las cousas a última hora.
Dille ó Sr. Alcalde que imaxine que o PSdeG-PSOE votase en contra, porque el agora está nunha
situación de minoría, e que se eles dixesen que esto non vale, porque quixesen face-las obras
noutros lugares, perderíase a subvención. O Sr. Alcalde di que as cousas se fixeron co mellor
criterio. O Sr. Parajó dílle que cando o Sr. Secretario insertou o anuncio no BOP, díxolle que
había un prazo dun mes, e que xa se iban encarga-los informes.----------------------------------------O Sr. Noriega Sánchez manifesta que quere preguntar publicamente por quen están
firmados os informes, e o Sr. Secretario respóndelle que polo enxeñeiro D. Gilberto Rodríguez
Rodríguez.-------------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Tallón solicita explicación de voto e pregunta se en Caxade hai máis de 150 m. de
alcantarillado máis unha depuradora. Respóndeselle que si. Pregunta onde se vai poñe-la
depuradora, e o Sr. Alcalde dille que non o sabe exactamente, que o saben os técnicos. O Sr.
Cajaraville di que se falou de metela nunha masa común.-------------------------------------------------

O Sr. Fandiño pide explicación de voto e manifesta que recibeu a convocatoria de o pleno
onte perto das 21:00 horas, polo que só dispuxo de 12 horas no tramo nocturno para estudialo, e
que se dispuxo dun mes para plantear discusións e traer aquí o tema. Di que se fixo todo cun
ánimo de chantaxe, e que el non cede a chantaxes, que lle parece unha actitude reprobable e
neglixente. Manifesta que, como non pode dicir se o seu voto vai perxudicar a uns ou beneficiar a
outros, se vai abster neste asunto.--------------------------------------------------------------------------O Sr. Filloy Villar tamén solicita explicación de voto e manifesta que quere protestar polo
modo neglixente no que se fixeron as cousas, pero que vai votar afirmativamente.------------O pleno do concello, por quince votos ( dos Sres. Blanco Martínez, Castroagudín
Valladares, Cajaraville Campos, Mata Iglesias, Aller Suárez, Noriega Sánchez, Parajó Liñares,
Hombre Eiras, Tallón Rego, Neira Picallo, Filloy Villar e Fernández Fernández e das Sras.
Bugallo Rodríguez, Amieiro Rodríguez e Blanco Fernández) a favor e unha abstención ( do Sr.
Fandiño Pazos), 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:---------------------------------------------------------------Nº DE ORDE E DENOMINACIÓN DA OBRA

IMPORTE TOTAL

1.- Saneamento en Chaves-Lucí

3.332.679 pts.

2.- Saneamento en Caxade-Luou

4.063.111 pts.

3.- Saneamento en O Casal-Recesende

3.747.581 pts.

TOTAIS

11.143.371 PTS

2º.- Solita-la inclusión das anteditas obras no fondo de Cooperación Local -2000.---------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.
O ALCALDE,

O SECRETARIO ACCTAL.,

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DO CONCELLO QUE TIVO LUGAR O DÍA 26 DE OUTUBRO DO 2000.---------------------------------------------------------------SEÑORES ASISTENTES:
Alcalde-Presidente:
D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros:
D. Antonio Castroagudín Valladares
D. Manuel R. Cajaraville Campos
D. Urbano Ouro Calvelo
D. Manuel Mata Iglesias
D. Juan B. Aller Suárez
D. Ramón Fernández Fernández
D. Manuel A. Filloy Villar
D. José Manuel Neira Picallo
D. F. Manuel Parajó Liñares
D. Manuel Tallón Mesías
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.

Na casa do concello de Teo, a vinteseis de outubro do dous mil.---------------------------Sendo as vinte 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 dezasete
membros que o compoñen e que se fixan na
marxe, a fin de levar a cabo a sesión ordinaria
convocada para este
día.---------------------------------------------Falta sen escusa-la súa asistencia o
concelleiro D. Mario Fandiño Pazos.----------------Asiste o Secretario acctal. da Corporación, D. Jesús Naveira Vázquez.-------------------Pola presidencia declárase sesión pública, e antes de entrar na orde do día o Sr. Alcalde
dá conta das paralizacións de obras ordeadas desde
o último pleno ordinario, que foron as seguintes:--- O 20-10-00, paralización da nave de
transformación de pedra de D. Ramón Fernán- dez
Fernández, en Carballal-Calo, por non ter licencias de obra e apertura.-----------------------------De seguido pásase a coñecemento e
resolución dos asuntos incluídos na seguinte -------ORDE DO DÍA:
1.- ACTAS DAS SESIÓNS ANTERIORES.- O Sr. Presidente inquire se algún dos Sres.
edís presentes desexa formular observacións ós borradores das actas das sesións que tiveron
lugar os días 11-10-00 e 18-10-00, que foron distribuídos coa convocatoria da actual.--------------O Sr. Secretario di que houbo un erro no borrador da acta do 18 de outubro, na votación
do punto 2, e que onde di "...cinco en contra (dos Sres. Noriega Sánchez, Neira Picallo e
Fernández Fernández e das Sras. Amieiro Rodríguez e Bugallo Rodríeguez) e catro abstencións
(dos Sres. Tallón Mesías, Fandiño Pazos e Filloy Villar e da Sra. Blanco Fernández)..." debe dicir
"...cinco en contra (dos Sres. Noriega Sánchez, Neira Picallo e Filloy Villar e das Sras. Amieiro
Rodríguez e Bugallo Rodríeguez) e catro abstencións (dos Sres. Tallón Mesías, Fandiño Pazos e
Fernández Fernández e da Sra. Blanco Fernández)...".------------------------------------------O Sr. Filloy Villar di que na acta do día 18-10-00, na votación do punto 2, se omitíu o
seguinte parágrafo: "O Sr. Filloy solicita explicación de voto e di que xa que non hai un informe
dun técnico competente de que as subvencións se empregaron para o fin concedido, e que como
non se contestaron á persoa que o solicitou ás alegacións presentadas, que pode ser ilegal
aproba-las contas así, polo que o seu voto é negativo.-----------------------------------------------------

O Sr. Tallón Mesías di que na acta do día 18-10-00, na votación do punto 2, se omitíu o
seguinte parágrafo: "O Sr. Tallón solicita explicación de voto e pregunta se as subvencións foron
para o que se pediran. Respóndenlle que si.".--------------------------------------------------------------O pleno do concello, por unanimidade dos dezaseis membros asistentes, sendo o número
legal o de dezasete, acorda aproba-lo borrador da acta do día 11-10-00, así como o do día
18-10-00, unha vez realizadas as correccións propostas, e que se rexistren no libro
correspondente.-------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Alcalde pregunta se hai algunha moción de urxencia.------------------------------------2.- REGULAMENTO PARA A CONCESIÓN DE AXUDAS E SUBVENCIÓNS
MUNICIPAIS A ENTIDADES SEN ÁNIMO DE LUCRO.- O Sr. Noriega di que o grupo
municipal do BNG quere propoñer hoxe, por vía de urxencia, o debate e votación do texto e
enmendas do regulamento para a concesión de axudas e subvención municipais. di que non
entenden como este tema, xa rematado o traballo da comisión, non é levado a este pleno, e di que
se intenta retrasar, pese ó acordo que había dentro da comisión, a un pleno que se vai realizar a
semana que ven. Manifesta que a única explicación é o intento evidente de boicotear os plenos
ordinarios por parte do grupo de goberno, co custo que esto supón para a veciñanza. Di que o
argumento que deu o Sr. Alcalde un día foi o alto custo en dietas para os concelleiros , e agora
convoca plenos extraordinarios ás 9 da mañán, co que se agraba o problema, e que " é malo o
que algo oculta". Manifesta que non hai motivo para que se trate aquí, e que é un caso de mala fé
que se convoque a Comisión Informativa cando os compoñentes son os mesmos ca os da
Comisión de Subvencións. Di que as enmendas e o traballo xa están feitos , e que non hai motivo
para que non se trate no pleno de hoxe.Manifesta que o único motivo para retrasalo sería que a
Sra. Blanco Fernández , que estaba de viaxe, non chegara a tempo. O Sr. Alcalde di que xa non
fai falla, xa que se levaba a unha Comisión Informativa, e que é preceptivo antes de ir a pleno, ir a
unha Comisión Informativa. O Sr. Noriega dille que non, e o Sr. Alcalde reitéralle que si, e que xa
hai unha Comisión Informativa convocada para este tema. O Sr. Noriega reitérase en que o
traballo xa está feito, e o Sr. Alcalade pregúntalle se está consensuado na Comisión, e o Sr.
Noriega manifesta que hai un texto base , e que hai que consensuar unhas enmendas. O Sr.
Alcalde repítelle que hai unha Comisión Informativa convocada O Sr. Parajó di que o este
regulamento case se consensuou o outro día , pero que hai uns puntos que se quedaron de ver no
pleno, xa que se dixo que se ia presentar no pleno, e que a condición era que a Sra. Blanco
Fernández estivera, e que como está, van apoia-la urxencia.---------------------------------------------O pleno do concello, por unanimidade dos dezaseis asistentes, sendo o número legal o de
dezasete, acorda aproba-la urxencia e incluir na orde do día o “Regulamento para a concesión de
axudas e subvencións municipais a entidades sen ánimo de lucro”.------------------------------------O Sr. Noriega pregúntalle o Sr. Alcalde se votou urxencia, e este respóndelle que si.O Sr.
Noriega di que hai que debatir e vota-las enmendas nas que non se chegou a acordo, e logo
debatir e vota-lo texto definitivo.-----------------------------------------------------------------------------O Sr. Parajó di no punto 6.1 hai dúas propostas, unha do BNG, e outra conxunta do
PSdeg-PSOE e PP, e que haberá que vota-las dúas.-------------------------------------------------------O Sr. Secretario le as propostas ó punto 6.1 do Regulamento, que copiadas literalmente,
din o que segue:-------------------------------------------------------------------------------------------------“PROPOSTA DO BNG Ó PUNTO 6.1 DO REGULAMENTO.=O órgano encargado do
estudio das solicitudes e de proponer unha resolución sobre as mesmas en cada convocatoria
será unha Comisión informativa especial denominada Comisión de subvencións e axudas
municipais creada especificamente para este fin, gardando a proporcionalidade existente entre os
distintos grupos políticos representados na Corporación e na que estarán representados todos
eles.=A proposta de subvencións e axudas municipais que elabore a comisión será sometida a
aprobación do pleno na seguinte sesión que celebre, podendo este aprobar ou rexeitar a proposta.
Neste último caso, a Comisión deberá elaborar, con carácter de urxencia, outra proposta que

recolla o sentir maioritario dos grupos políticos representados na
comisión.”-----------------------------------“PROPOSTA DO PSdeG-PSOE E DO PP Ó PUNTO 6.1 DO REGULAMENTO.= O
órgano encargado do estudio das solicitudes e de proponer unha resolución sobre as mesmas en
cada convocatoria será unha Comisión especial, denominada Comisión de subvencións e axudas
municipais creada específicamente para este fin, gardando a proporcionalidade existente entre os
distintos grupos políticos representados na Corporación e na que estarán representados todos
eles.=A proposta de subvencións e axudas municipais que elabore a comisión será vinculante e
remitirase a comisión de gobemo para o seu pagamento”.-----------------------------------------------O Sr. Noriega toma a palabra e di que o BNG fai a proposta anteriormente transcrita
porque lles parece a maneira máis transparente e democrática de concede-las subvencións, e que
un grupo de oposición, neste estado de excepción que vive o concello, debe dotarse de tódalas
ferramentas que lle permitan fiscaliza-la labor dun grupo de goberno que está en minoría, aínda
que non o recoñece. Manifesta que o BNG non entende a proposta do grupo de gobernodo PP,
pero sobre todo a do PSdeG-PSOE, que eztá feita en clave de grupo de goberno. Di que coa súa
proposta o propio PSdeG-PSOE se está negando a posibilidade de ratifica-lo informe da
Comisión de Subvencións en pleno, deixando todo en mans da Comisión de Goberno.------------O Sr. Parajó manifesta que xa sabe a retórica de sempre do BNG, e que a Comisión Informativa é vinculante. Di que a Comisión de Goberno non pode cambia-las decisións da comisión
Informativa, e que non é o mesmo a Comisión de Goberno, na que só está representado un
grupo, que a comisión Informativa, na que están os tres. Di que o BNG quere aproveita-la situación para cambia-lo que se decidiu, e que entón a Comisión non vale para
nada.--------------------------------O Sr. Alcalde manifesta que van apoia-la proposta conxunta do PSdeG-PSOE e PP.------No segundo turno de palabra, o Sr. Noriega manifesta que o Sr. Parajó se explicou divinamente, e que non se entende a postura do PSdeG-PSOE desde un grupo de oposición. Di que
non se entende que un problema do grupo de goberno acabe co PSdeG-PSOE, e que se deixan a
caixa dos cartos a un grupo en minoría, se integren dunha vez no grupo de goberno, e lles den a
posibilidade de non seguir sufrindo con este espectáculo carente de ética. Manifesta que o que xa
é máis grave é que algunha concelleira que asumía nun acordo, fai un mes, esta iniciativa do
BNG, pasou a adoptar outra postura totalmente distinta na Comisión. A Sra. Blanco Fernández
pide a palabra por alusións e di que ela sabe o que ela fixo, que este regulamento saeu doutros
concellos, onde se debaten na Comisión de Goberno, e que se hai un regulamento, hai uns criterios de selección. Dille ó Sr. Noriega que non mintan e que non poñan palabras na súa boca.O Sr.
Parajó dille ó Sr. Noriega que o BNG quere que o pleno esté aquí dous días dando subvencións,
cando se poden dar en dúas horas, e quen lles di que non se van consensuar, que en concellos
onde goberna o BNG se dan en comisión de Goberno, e que que o PSdeG-PSOE propuxo aquí
que se deran nunha comisión creada para tal efecto. O Sr. Noriega dille que a situación é anormal,
e que o Sr. Parajó se está negando a sí mesmo. Este respóndelle que os Sres. concelleiros do
BNG sempre o negan todo. O Sr. Neira di que a Comisión pode facer unha proposta e despois
traerla a pleno, que para eso os elexiron a todos. O Sr. parajó pregúntalle como era que antes el
nunca aceptaba as propostas que traía o PSdeG- PSOE, e o Sr. Neira respóndelle que era porque
non lle gustaban, e o Sr. Parajó dille que como non. O Sr. Hombre dille ó Sr. Neira que xa que é
do Grupo Popular faga xestións para estar na Comisión, e que tódolos grupos van ter información e van poder decidir. O Sr. Tallón di que onte na xuntanza coa xestora do seu partido saeu a
proposta de que a Comisión informase as subvencións para logo remitilas ó pleno. Di que os 17
concelleiros deberían mira-lo título do regulamento xa que non lle parece ben que se den subvencións a entidades “en ánimo de lucro”.O Sr. Secretario di que, evidentemente, eso é un erro de

escritura, e que o que realmente se quere dicir é “sen ánimo de lucro”, tal e como se recolle na
segunda páxina do documento no seu encabezamento.-------------Sometida a votación, a proposta do BNG ó punto 6.1 do Regulamento, obtén catro votos
a favor (dos Sres. Noriega Sánchez e Tallón Mesías e das Sras. Bugallo Rodríguez e Amieiro
Rodríguez), nove en contra (dos Sres. Blanco Martínez, Castroagudín Valladares, Cajaraville
Campos, Ouro Calvelo, Mata Iglesias, Aller Suárez, Parajó Liñares, Hombre Eiras, e da Sra.
Blanco Fernández), e tres abstencións (dos Sres. Neira Picallo, Filloy Villar e Fernández Fernández), polo que resulta rexeitada.----------------------------------------------------------------------Sometida a votación, a proposta conxunta do PSdeG-PSOE e PP ó punto 6.1 do Regulamento,
obtén nove votos a favor (dos Sres. Blanco Martínez, Castroagudín Valladares, Cajara-ville
Campos, Ouro Calvelo, Mata Iglesias, Aller Suárez, Parajó Liñares, Hombre Eiras, e da Sra.
Blanco Fernández), catro en contra (dos Sres. Noriega Sánchez e Tallón Mesías e das Sras.
Bugallo Rodríguez e Amieiro Rodríguez),e tres abstencións (dos Sres. Neira Picallo, Filloy Villar
e Fernández Fernández), polo que resulta aprobada.----------------------------------------------A Sra. Blanco Fernández solicita explicación de voto e manifesta que se xa se está vendo
o caos en este pleno en temas xa consensuados, como se vai chegar a un acordo coas
subvencións. Di que non se deben ratificar en pleno, porque non se fai en ningún concello.-------O Sr. Tallón Mesías tamén solicita explicación de voto e di que vota que non a esta
proposta porque o seu partido di que non recolle o sentido do partido.--------------------------------O Sr. Secretario dá lectura á proposta conxunta do PP e PSdeG-PSOE ó punto 6.2
Apartado B do Regulamento, que copiada literalmente, di o que segue:-------------------------------“Terase en conta o grao de interés xeral ou sectorial da actividade que se pretenda realizar,
e a coordinación e complementariedade cos programas municipais, e mesmo, como o número de
posibles beneficiarios directos ou indirectos”.------------------------------------------------O Sr. Noriega di que ó BNG non lle gustaba a expresión “e a coordinación e complementariedade cos programas municipais ”, no senso de que pode levar á interpretación de que se
solicita ás asociacións unha actitude de seguidismo e sumisión ó concello para beneficiarse das
axudas. Di que por eso solicitaron que esta expresión non aparecera recollida, e que tampouco
ten máis importancia ca esa.----------------------------------------------------------------------------------Sometida a votación, a proposta conxunta do PP e PSdeG-PSOE ó punto 6.2 do Regulamento, obtén nove votos a favor (dos Sres. Blanco Martínez, Castroagudín Valladares, Cajaraville Campos, Ouro Calvelo, Mata Iglesias, Aller Suárez, Parajó Liñares, Hombre Eiras, e da Sra.
Blanco Fernández) e sete abstencións (dos Sres. Noriega Sánchez, Tallón Mesías, Neira Picallo,
Filloy Villar e Fernández Fernández e das Sras. Bugallo Rodríguez e Amieiro Rodríguez), polo
que resulta aprobada.-------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Secretario dá lectura á proposta do PP ó punto 6.2.1 do regulamento, e ó engadido
do PSdeG-PSOE ó mesmo punto, que copiados literalmente, din o que segue:-----------------------“Para atender aquelas subvencións de carácter urxente , así como aquelas de grande interese
para o Concello , que non poideran ser solicitadas durante o prazo concedido na convocatoria, o
Alcalde poder rogar directamente subvencións, reservándose o dito efecto a cantidade tres
millóns de pesetas. Da concesión de ditas subvencións darase conta á Comisión de Gobemo na
primeira sesión que celebre.”---------------------------------------------------------------------------------“ENGADIDO DO PSOE Ó MESMO PUNTO.= Quedando suxeitas ás xustificacións de
subvencións recollidas no presente regulamento.”.--------------------------------------------------------O Sr. Hombre pregunta se o PP acepta o engadido do PSdeG-PSOE, e o Sr. Alcalde
respóndelle que si, e que xa non é necesario face-la defensa da proposta porque o texto está
claro.
O Sr. Noriega di que o grupo municipal do BNG vai votar en contra desta proposta por
varios motivos. En primeiro lugar di que porque consideran que no campo da cultura e do
deporte poden e debn esixirlles ás asociacións un mínimo de planificación, xa que di que non
estamos a falar de axudas de emerxencia social, e en segundo lugar porque di que un dos
motivos principais polo cal o BNG está loitando por este regulamento é o feito de poder rematar

dunha vez coa actuación clientelar e caciquil que o grupo de goberno lle dá ós cartos públicos, e
manifesta que o BNG non está porque se perpetúen reductos deste tipo de comportamentos.
Recorda que o Sr. Alcalde ten unha porcentaxe para obras que pode dar autonomamente, e di
que é para preventas e favores, e o Sr. Alcalde respóndelle ó Sr. Noriega que sempre está coa
mesma canción, que podía
promocionala.----------------------------------------------------------------------------O Sr. Parajó di que na Comisión o PP puxo 3 millóns para dar o Sr. Alcalde, e aceptaron
porque todo o que de o Sr. Alcalde ten que pasar polo regulamento, e que esto supón un éxito,
xa que un grupo que daba ata agora 40 millóns, agora só dá 3 millóns, e que se fai falla para unha
emerxencia, non hai que convoca-la Comisión, porque sería moi latoso. O Sr. Noriega dille que
esto non son emerxencias.-------------------------------------------------------------------------------------Sometida a votación, a proposta do PP ó punto 6.2.1 do regulamento, co engadido
proposto do PSdeG-PSOE, obtén nove votos a favor (dos Sres. Blanco Martínez, Castroagudín
Valladares, Cajaraville Campos, Ouro Calvelo, Mata Iglesias, Aller Suárez, Parajó Liñares,
Hombre Eiras, e da Sra. Blanco Fernández), catro en contra (dos Sres. Noriega Sánchez, Tallón
Mesías e das Sras. Bugallo Rodríguez e Amieiro Rodríguez), e tres abstencións (dos Sres. Neira
Picallo, Filloy Villar e Fernández Fernández), polo que resulta aprobada.----------------------------A Sra. Blanco Fernández pide explicación de voto e manifesta que desde o punto de vista
cultural o BNG podería ter razón, pero que desde o punto de vista social hai moitos aspectos a
ter en conta, por exemplo, se cae unha portería , etc., son temas puntuais, e os cartos deben estar
ahí, que se se usan ben e senón están ahí.-------------------------------------------------------------------O Sr. Tallón solicita explicación de voto e di que se remite á xestora do seu partido, e que
se pensou que se podían programa-las subvencións, e non que houbera un carácter urxente, polo
que vota negativamente.---------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Parajó pide explicación de voto e di que vota afirmativamente porque houbo tres
persoas do seu partido na Comisión.-------------------------------------------------------------------------O Sr. Filloy tamén solicita explicación de voto e manifesta que ninguén o chamou nin lle
pideu o seu parecer, e que el estaba entendendo que os cartos eran para actividades. di que se cae
unha portería é unha continxencia, e que os cartos para eso deberían sair doutra partida, polo que
se abtén.----------------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Secretario dá lectura á proposta do PSdeG- PSOE e do PP ó punto 8.2.1 do regulamento, que copiado literalmente, di o que segue:----------------------------------------------------------“Nas subvencións que teñan por obxecto a realización de obras, poderase xustificar
mediante certificación de obra suscrita por técnico colexiado competente e relación de obra
valorada”.--------------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Parajó di que esto o propuxo o PSdeG-PSOE. Manifesta que as asociacións teñen
problemas para xustifica-las subvencións, e que teñen que pedir facturas polo doble e paga-lo
IVE. Di que a xunta e a Deputación o admiten.-----------------------------------------------------------O Sr. Noriega di que o BNG vai votar en contra desta proposta porque entenden, e que
tamén así llo fixo ver algún membro da comisión, que o que se pretende é darlle a oportunidade
ás asociacións de evadi-lo IVE. Di que consideran que unha entidade pública e dempcrática,
falando dun tema tan importante como é o dos impostos, non pode xogar a eso, e que se os Sres.
Concelleiros consideran que o IVE é un imposto inxusto para as entidades sen ánimo de lucro,
leven adiante propostas para eliminalo nestes casos, que o que non poden facer é promove-lo
imposto e promove-la trampa.. O Sr. Alcalde dille que ninguén dixo eso e que o Sr. Noriega está
terxiversando.---------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Parajó di que ninguén falou de evadi-lo IVE, e pregúntalle ó Sr. Noriega se estivo
algunha vez ó fronte dunha asociación. O Sr. Noriega respóndelle que si, pero que non tan

importante como a do Sr. Parajó. Este dille que el estivo ó fronte dunha durante moitos anos, e
dille ó Sr. Noriega que lles diga que teñen que xustificar o que el pide.-------------------------------A Sra. Blanco Fernández di que as entidades sen ánimo de lucro están exentas de paga-lo
IVE, que só teñen que solicitalo, e que cando se trata de obras fai falla unha certificación dun
técnico competente, e que non se trata dun problema de evadi-lo IVE. O Sr. Noriega di que el se
remite á explicaión do portavoz do PSdeG-PSOE, e a Sra. Bugallo di que problema hai en pedi-la
factura. A Sra. Blanco Fernández dille que fai falla unha certificación, que está en
todo.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----Sometida a votación, a proposta do PSdeG- PSOE e PP ó punto 8.2.1 do regulamento,
obtén dez votos a favor (dos Sres. Blanco Martínez, Castroagudín Valladares, Cajaraville
Campos, Ouro Calvelo, Mata Iglesias, Aller Suárez, Parajó Liñares, Hombre Eiras e Tallón
Mesías e da Sra. Blanco Fernández), tres en contra (do Sr. Noriega Sánchez e das Sras. Bugallo
Rodríguez e Amieiro Rodríguez) e tres abstencións (dos Sres. Neira Picallo, Filloy Villar e
Fernández Fernández), polo que resulta aprobada.--------------------------------------------------------O Sr. Secretario, discutidas as enmendas, dá agora lectura ó proxecto de Regulamento
para a concesión de axudas e subvencións ás entidades sen ánimo de lucro, que copiado literalmente, di o que segue:-----------------------------------------------------------------------------------------“DISPOSICIONS XERAIS.=Estas Normas teñen por obxecto establece- los criterios e
o procedemento para a concesión de subvencións das que a xestión corresponda na súa
totalidade a este concello, de acordo cos principios de obxectividade, concorrencia e publicidade,
non sendo esta necesaria cando as subvencións teñan asignación nominativa no orzamento e
para a prestación de servicios e realización de actividades que complementen ou suplan os
atribuidos á competencia municipal ou que en xeral contribúan ó fomento dos intereses
peculiares do municipio segundo o disposto nos artigos 11, 25 e 28 da Lei 7/1985 de 2 de abril
Reguladora das Bases do Réximen Local.=1.- OBXECTO DAS AXUDAS E
SUBVENCIONS.= O presente regulamento ten por finalidade regular a concesión de axudas e
subvencións municipais destinadas a institucións, asociacións e agrupacións veciñais sen fins de
lucro, que promovan o fomento da cultura e o deporte, e os intereses xerais ou sectoriais dos
veciños/as.=A convocatoria de axudas e subvencións farase anualmente, cos efectos de
abranguer o periodo de cada ano natural comprendido entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro, a
conta das partidas do correspondente orzamento.=Para tal efecto, e nos termos previstos
presupostarimente coas correpondentes dotacións nas partidas presupostarias, o obxecto das
axudas e subvencións abanguerá:=a) Transferencias correntes a entidades sen fín de lucro para
promove-las actividades culturais e deportivas nos centros públicos de ensino. escolas, centros e
asosciacións de pais e nais de alumnos (ANPAs).=b) Transferencias correntes a entidades sen fín
de lucro para realizar actividades culturais, asociacións culturais, asociacións de veciños, xuvenís,
sindicais, empresariais, profesionais, comisións de festas, etc..=c) Transferencias correntes a
entidades sen fín de lucro para realizar actividades deportivas, asociacións deportivas, clubes,
etc..=d) Transferencias correntes a entidades e asociacións veciñais para realizar infraextructuras
e equipamentos de carácter colectivo e recoñecido ben social.=2.- DESTINATARIOS.= 2.1)
Poderán concorrer e optar a estas subvencións, as entidades, organismos ou asociacións
xurídicamente constituidas que teñan os seguintes requisitos e fíns:=a).- Carecer de fíns de
lucro.=b).- Estar debidamente incritas no rexistro municipal de asociacións e entidades do
Concello, nos termos previstos no artigo 236.2, 3 e 4 do Real Decreto2568/1986, do 28 de
novembro,polo cal se aprobou o Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico
das entidades locais, agás as que esten eximidas da devandita inscrpición.=c).- Estar ó día das
xustificacións de subvencións concedidas en anteriores exercicios ou ter debidamente solicitada
unha prórroga debidamente xustificada e aprobada pola Comisión de Subvencións e axudas
municipais, por acordo de tódolos grupos políticos do concello.=d) Excepcionalmente as
entidades e institucións sen fins de lucro domiciliadas fora do concello que realicen actividades
de utilidade ou interes xeral para os veciños deste concello.=2.2.- As peticións de cultura e
deportes poderán ser solicitadas por persoas físicas ou agrupacións veciñais, sempre que

cumpran os requisitos sinalados nos puntos a) e c) do apartado anterior.=2.3 As peticións de
axudas e subvencións para a realización de infraestructuras e equipamento de carácter colectivo e
recoñecido ben social, tamén poderán ser solicitadas por agrupacións veciñais constituidas ó
efecto, sempre que cumpran os requisitos a) e c) do punto 2.1.=3.- ACTUACIONS
SUBVENCIONABEIS.= 3.1 As subvencións e axudas que se outorguen en cada convocatoria, ó
abeiro do presente regulamento, terán como finalidade a realización de actividades de carácter
educativo, social, cultural, deportivo, lúdico e de lecer, de defensa dos intereses de colectivos
sociais e dos veciños en xeral, de promoción de infraestructuras de carácter colectivo e
recoñecido ben social, e de mantemento das entidades que desenvolvan estas actividades.
Inclúense nas actividades subvencionables as festas patronais das parroquias, as festas
gastronómicas e de exaltación dos productos da zona, así como aquelas outras destinadas a
celebrar distintos aspectos da vida social: festas da terceira idade, do catecismo, da emigración,
das nais, etc.=3.2 Non poderán ser obxecto de axuda ou subvención na correspondente
convocatoria as actividades ou investimentos subvencionados no mesmo exercicio, a través
doutras convocatorias de subvencións ou de planos doutras administracións públicas, e en
concreto da Xunta de Galicia ou de Deputación Provincial, cando o importe destas últimas acade
o 100 % da activiadade a realizar. En caso contrario poderá ser subvencionble e complementado
o importe da actividade na contía restante ata chegar ó total do importe da actuación.=3.3 As
subvencións concedidas non serán invocables como precedente.=3.4 Non será exixible o
aumento ou revisión da subvención polo beneficiario da mesma.=4.- CONVOCATORIA E
PRAZO DE SOLICITUDES.= 4.1) A Comisión de Goberno, en cada exercicio presupostario,
procederá a efectuar unha convocatoria de subvencións e axudas, que deberá facerse pública
(mediante bandos e coa súa publicación no B.O.P e prensa local) no último mes do ano.=4.2) O
prazo para presentar solicitudes será de trinta días naturais, a partir do seguinte ó da publicación
da convocatoria no B.O.P., debéndose presentar no rexistro xeral do Concello en horas de
oficina. Para tal efecto non se terán en conta as solicitudes que se reciban no rexistro de entrada
unha vez rematado o prazo de presentación, agás as presentadas no rexistro doutras
administracións no prazo regulamentario.=No caso de solicitudes defectuosas ou incompletas,
concederáse un prazo de dez días, para a súa corrección ou enmenda completa, arquivándose sen
máis trámites cando non se enmenden os defectos en dito prazo.= 5.- DOCUMENTACION.=
As solicitudes de subvención ou axuda deberán presentarse no modelo normalizado que se
facilitará no rexistro xeral do Concello, que irá acompañada dos seguintes documentos:=1.Fotocopia compulsada do C.I.F. ou N.I.F.=2.- Fotocopia compulsada dos estatutos da
entidade.=3.- Certificación dos datos bancarios da entidade.=4.- Fotocopia compulsada da tarxeta
do N.I.F. do representante legal das entidades ou de tódolos particulares que conformen un
agrupamento veciñal para a realización dunha actividade completa.=5.- Certificación acreditativa
do acordo de solicitude e do nomea- mento dos representantes, no seu caso, para as relacións co
Concello.=6.- Declaración xurada ou certificación do representante da entidade según se trate de
persoas físicas ou xurídicas, de non estar incurso en causas de incompatibilidade ou incapacidade
para contratar e percibir subvencións ou axudas da administración pública, e de aceptación do
presente regulamento e da convocatoria específica.=7.- Memoria explicativa das actividades que
se van realizar, que fará mención ás persoas beneficiadas directa ou indirectamente pola axuda e
o calendario previsto para o desenvolvemento da actividade.=8.- Presuposto da actividade
prevista, expresando polo miúdo os gastos e ingresos previstos.= No caso de que os solicitantes o
consideren necesario, poderase engadir á documentación unha petición debidamente razoada na
que se solicite un adianto de ata un 70 % da subvención, que noutro caso será entregada unha
vez que se aporten os xustificantes de ter sido realizada.=A documentación sinalada nos
apartados 1, 2, 3 e 4 non terá que ser presentada se xa se presentou en anos anteriores e non se

produciron variacións na mesma.=A devandita solicitude deberá ser asinada necesariamente polo
represen- tante/s da mesma.=6.- ORGANO COMPETENTE E CRITERIOS PARA A
CONCESION DE SUBVENCIÓNS.=6.1) O órgano encargado do estudio das solicitudes e de
propoñer unha resolución sobre as mesmas en cada convocatoria será unha Comisión
informativa especial denominada Comisión de subvencións e axudas municipais creada
especificamente para este fin, gardando a proporcionalidade existente entre os distintos grupos
políticos representados na Corporación e na que estarán representados todos eles.=A proposta de
subvencións e axudas municipais que elabore a comisión será vinculante e remitirase a comisión
de gobemo para o seu pagamento.=6.2) Para a valoración e resolución das solicitudes, a
Comisión de Subvencions e axudas municipais, por acordo de tódolos grupos políticos do
concello, atenderá os seguintes criterios:=A).- Contemplarase a representatividade da entidade
ou colectivo que solicite a subvención.=B).- Terase en conta o grao de interese xeral ou sectorial
da actividade que se pretenda realizar, e a coordinación e complementariedade cos programas
municipais, e mesmo, como o número de posibles beneficiarios directos ou
indirectos.=C).-Consideraranse as actividades realizadas polos solicitantes con anterioridade e o
interese social das súas actuacións.=D).- Valorarase a contía total anual investida en
actividades.=E).- Avaliarase o uso e fomento da lingua galega no ámbito de actuación de cada
sociedade.=F).- Considerarase a sua capacidade de xeración autónoma de recursos e mailas
axudas que reciban doutras entidades públicas.=G).- Terase en conta o axeitamento e
complementariedade das actividades que se van a realizar coas actividades e interese públicos
municipais.=H).- Valorarase que as actividades propostas teñan como beneficiarios aos
colectivos sociais mais desprotexidos.=I).- Valorarase a sua capacidade autónoma.=L).Valorarase o carácter periodico ou permanente das actividades subvencionables.=M).- A
dificultade na execución da actividade sin a concesión da subvención.= 6.2.1)= Para atender
aquelas subvencións de carácter urxente , así como aquelas de grande interese para o Concello,
que non poideran ser solicitadas durante o prazo concedido na convocatoria, o Alcalde poder
rogar directamente subvencións, reservándose o dito efecto a cantidade tres millóns de pesetas.
Da concesión de ditas subvencións darase conta á Comisión de Gobemo na primeira sesión que
celebre, quedando suxeitas ás xustificacións de subvencións recollidas no presente
regulamento.= 6.3) A obtención concorrente de subvencións doutras administracións ou
entidades públicas ou privadas, en ningún caso poderán ser de tal contía que superen o custo da
actividade.=7.- OBRIGAS DO BENEFICIARIO.= 7.1) As entidades que obteñan subvención,
quedarán obligadas a realizar en todo tipo de publicidade que realicen das actividades, que a
mesma conta co financiamente do Concello, coa expresión "COA COLABORACIÓN DO
CONCELLO DE TEO".=7.2) Asemade, estas entidades subvencionadas fican suxeitas a
acredita-lo cumprimento da actividade subvencionada, comunicar ó concello a concesión doutras
subvencións concorrentes por parte doutras administracións ou entidades públicas ou privadas
outorgadas para a mema finalidade, e someterse ás actuacións de comprobación e control
financeiro do concello, incluida a subministración da información que demande o Consello de
Contas de Galicia.=8.- XUSTIFICACION DAS ACTIVIDADES E PAGAMENTO DAS
SUBVEN CIÓNS OU AXUDAS.=8.1) As subvencións ou axudas que teñan por finalidade
realizar activiades de calquera natureza que xeren gastos de persoal, xustificaranse por medio de
facturas, nóminas ou recibos, e os gastos de material non inventariable coas atinxentes facturas.
En ámbolos dous casos poderanse presentar fotocopias debidamente compulsadas.=8.2) As
subvencions que teñan por finalidade a realización de actividades de calquera natureza que xeren
gastos correntes, xustificaranse mediante facturas orixinais de gasto ou fotocopias debidamente
compulsadas.=8.2.1) Nas subvencións que teñan por obxecto a realización de obras, poderase
xustificar mediante certificación de obra suscrita por técnico colexiado competente e relación de
obra valorada.=8.3) En todo caso, deberase presentar unha certificación do representante da
entidade subvencionada, de ter cumprida a finalidade da subvención ou axuda, mediante a
realización das actividades para a que foi concedida.=8.4) O prazo de xustificación rematará o
trinta e un de outubro de cada exercicio, podendo ser prorrogada ata un máximo de corenta e

cinco dias naturais por pedimento razoado do solicitante ou de oficio, acordado pola Comisión
de Subvencións e Axudas Municipais, por acordo de tódolos grupos políticos do Concello, que
cada ano se reunirá, trimestralmente e unha vez rematado o prazo normal de entrega, para
avalia-los xustificantes das subvencions.= Excepcionalmente, e para actividades que
necesariamente se desenvolvan no mes de decembro ou garden relación coas festas do nadal, a
data límite para a xustificación non poderá exceder do trinta e un de decembro.=8.5) Para a
xustificación do gasto da subvención ou axuda concedida, será requisito inescusable que os
conceptos dos xustificantes de gastos se axuste á finalidade para a que foi concedida a mesma,
debéndose achegar relación polo miúdo das subvencións ou axudas recibidades doutras
administracións públicas ou entidades privadas para a mesma finalidade, ou pola contra,
declaración de non ter outras subvencións públicas ou privadas para a mesma finalidade.=Non se
admitirán en caso ningún coma xustificantes de gastos as cantidades satisfeitas ó Concello polo
uso das súas instalacións deportivas, culturais ou pola ocupación de dominio público
municipal.=8.6) Á vista da documentación xustificativa presentada, a Comisión de Subvencions e
Axudas Municipais, por acordo de tódolos grupos municipais do Concello, que se reunirá
trimestralmente a tal fin, estimará o cumprimento das actividades subvencionadas. No caso de
que a subvención municipal en concurrencia con outras concedidas por outras administracións
públicas ou privadas sobarde o 100 % do presuposto da activadade correspondente, a comisión
deberá minorala ata chegar ó máximo do 100 %.=As subvencións seran minoradas
proporcionalmente cando os gastos xustificativos sexan inferiores ó importe da subvención
concedida.=A Comisión de Subvencións e Axudas Municipais, por acordo de tódolos grupos
municipais do Concello, analizará, na sesión na que se estudien as solicitudes, as peticións
razoadas de adianto dun 70% como máximo do importe da subvención, co obxeto de posibilitar
a realización de actividades urxentes ou de mantemento anual. Na proposta de subvencións que a
comisión debe elevar á Comisión de Goberno, figurará un anexo no que se realicen os adiantos
propostos e a súa contía. En ningún caso este adianto da subvención evitará a entrega dos
xustificantes solicitados nos prazos sinalados.=O aboamento da subvención ou axuda farase
efectivo por medio de ingreso na conta bancaria da entidade solicitante, que aportará certificación
da súa entidade financeira na documentación de solicitude. Excepcionalmente, e só para aquelas
agrupacións veciñais que se teñan formado expresamente para a promoción dunha obra concreta
de interese social e non dispoñan de conta bancaria, o pago da subvención poderá ser realizado
mediante cheque bancario.=8.7) Vencidos os prazos e prórrogas para a xustificación das
actividades, sen que o beneficiario da subvención teña xustificado o cumprimento da finalidade
que motivou o seu outorgamento, perderá o seu dereito a esixila e a Comisión de Subvencións e
Axudas Municipais ,por acordo de tódolos grupos municipais do Concello, procederá a anular o
correspondente compromiso, notificándollelo ós interesados.=No caso de que unha parte da
subvención xa tivera sido adiantada ós solicitantes e estes non presentaran os correspondentes
xustificantes, requerirase da entidade a devolución das cantidades non xustificadas. Esta
situación impedirá que no ano seguinte lle sexa adiantada cantidade algunha á entidade
infractora.=9.) COLABORACION DO BENEFICIARIO.= O beneficiario ficará obrigado a
facilitar canta información lle sexa requerida polo Concello de Teo e polo Consello de Contas de
Galicia, someténdose á responsabilidade e réxime sancionador establecido no texto refundido da
Lei Xeral Presupostaria, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 1091/1988, do 23 de setembro, e
no seu caso, ó disposto no vixente Código Penal aprobado pola Lei Orgánica 10/1995 do 23 de
novembro.=10.) PUBLICIDADE DAS SUBVENCIÓNS E AXUDAS.=A resolución anual
definitiva das subvencións concedidas polo Concello de Teo, será publicada no prazo de 10 días
no Boletín Oficial da Provincia e exposta ó público nos taboleiros de información do concello
durante 15 días.=Asemade o órgano competente comunicará individualmente ás asociacións o

importe da subvención concedida.=DISPOSICIÓN DERRADEIRA.=O presente regulamento,
que consta de dez artigos e unha disposición derradeira, será publicado no Boletín Oficial da
Provincia no prazo de dez días trala súa aprobación polo Pleno, entrando en vigor logo de ter
decorrido o prazo de quince días dende a sua enteira publicación no B.O.P.=A asignación de
subvencións e axudas municipais que se concedan no ano 2001 deberán aterse xa ó estrictamente
regulamentado neste texto.=11.- MODELO DE PETICION. ="A Entidade........, inscrita no
Rexistro Xeral de Asociacións do Concello de Teo (ou A agrupación de veciños formada polas
seguintes persoas....... E constituida especificamente para..........), con enderezo en...........,e
provista do C.I.F./N.I.F. ............., e no seu nome e representación D/Dª.................con D.N.I.
................, actuando en calidade de............=Expón:=Que, publicada a convocatoria de concesión
de subvencións e axudas polo Concello de Teo para o ano........., segúndo anuncio publicado no
Boletín Oficial da provincia número.......... de data................, solicita a concesión dunha
subvención ou axuda na contía de..............pts. para leva a cabo a/as actividade/s de..........=
Que para tal efecto, adxunta a documentación requerida polo regulamento de concesións de
subvencións ou axudas aprobada polo Pleno do Concello na sesión do día ........, manifestando a
aceptación do mesmo.=TEO.....de............de............=O/A SOLICITANTE=Asdº.
D/Dª................................=SR ALCALDE PRESIDENTE DO CONCELLO DE
TEO".------------------------------------------------O Sr. Noriega di que o regulamento que se vai aprobar hoxe é moito mellor que non ter
nada, e que antes non había criterios nin se esixía nada. Manifesta que desde o grupo municipal
do BNG se empeñaron moito, e di que sen embargo van votar que non porque se podería ter un
moito mellor, e non un deturpado.---------------------------------------------------------------------------O Sr. Alcalde dille ó Sr. Noriega se pensou algunha vez en votar que si no tempo que leva na corporación, e este, por alusións, respóndelle que é o Sr. Alcalde o que di que non.---------Sometido a votación, este regulamento obtén nove votos a favor (dos Sres. Blanco
Martínez, Castroagudín Valladares, Cajaraville Campos, Ouro Calvelo, Mata Iglesias, Aller
Suárez, Parajó Liñares, Hombre Eiras, e da Sra. Blanco Fernández), tres en contra (do Sr. Noriega
Sánchez e das Sras. Bugallo Rodríguez e Amieiro Rodríguez), e catro abstencións (dos Sres.
Neira Picallo, Filloy Villar, Fernández Fernández e Tallón Mesías), polo que resulta
aprobado.---------------------------------------------------------------------------------------------------------3.- MOCIÓN DO BNG SOBRE A CONTRATACIÓN DE PERSOAL NA ÁREA DE
URBANISMO .- O Sr. Noriega di que desde o BNG saben que ante a baixa, en principio
temporal do aparellador municipal, o concello solicitou ó colexio de Arquitectos un arquitecto
superior por periodo dun mes, e que xa comezou a traballar a semana pasada. di que
independentemente da reincorporación ou non do aparellador, o BNG considera fundamental
que este concello teña un arquitecto superior, e que por eso propoñen que sexa sacada a
concurso público a praza de arquitecto superior, nun periodo máximo dun ano, pero que mentras
tanto esta praza debe quedar cuberta de xeito temporal co asesoramento do colexio de
arquitectos. Di que na moción tamén propoñen que nun prazo máximo de catro meses a
Comisión de Urbanismo estudie outras necesidades de persoal nesta área e leve unha proposta ó
pleno.----------------------O Sr. Alcalde di que non ven a necesidade da urxencia desta moción porque esto xa está
contemplado nos novos presupostos, e o Sr. Noriega respóndelle que eses presupostos non os
veu nunca. O Sr. Alcalde di que se está coa elaboración, e que está todo contemplado. A Sra.
Bugallo dille ó Sr. Alcalde que el non informa, e este respóndelle que o BNG o soltan todo á
prensa. di que xa os consensuou co grupo de goberno e que xa lles informarán. Manifesta que vai
contemplado nos presupostos por se os Sres. do grupo municipal do BNG os queren aprobar,
que sempre din a todo que non. di que non cre que sexa legal traer a alguén temporal, e que hai
un técnico, que faltou e se colleu outro, e reitérase en que a moción non é urxente porque xa vai
nos presupostos este
tema.------------------------------------------------------------------------------------------

O Sr. Noriega pregunta se é legal cubrila durante un mes, e o Sr. Alcalde respóndelle que
o ignora.----------------------------------------------------------------------------------------------------------O pleno do concello, por oito votos a favor (dos Sres. Noriega Sánchez, Tallón Mesías,
Neira Picallo, Filloy Villar e Fernández Fernández, e das Sras. Bugallo Rodríguez, Amieiro
Rodríguez e Blanco Fernández), sete en contra (dos Sres. Blanco Martínez, Castroagudín
Valladares, Cajaraville Campos, Ouro Calvelo, Mata Iglesias, Aller Suárez e Hombre Eiras) e
unha abstención (do Sr. Parajó Liñares), acorda declarar de urxencia e incluir na orde do día a
moción do BNG sobre a contratación de persoal na área de urbanismo, á que dá lectura o Sr.
Noriega Sánchez , e que copiada literalmente di o que segue:------------------------------------------“Considerando a evidente falta de control urbanístico que garanta o cumplimento da
legalidade no Concello de Teo.= Sendo conscientes de que as solicitudes de asesoramento
urbanístico feitas polo Concello nos últimos tempos a técnicos externos supoñen un alto custo
para as arcas municipais.= Valorando as necesidades de persoal cualificado que nesta área
presenta o Concello actualmente= o Grupo Municipal do BNG PROPÓN:=1. Contratar, de xeito
temporal, un Arquitecto Superior mentras a praza non sexa cuberta mediante concurso público.
O proceso de selección desta praza temporal realizarase a través do Colexio de Arquitectos de
Galicia. O prazo para realizar esta xestión non deberá exceder de 30 días naturais despois da
adopción deste acordo.= 2. Sacar no prazo máximo dun ano a praza de Arquitecto Superior do
Concello de Teo a concurso público. Neste proceso de selección contarase co asesoramento
técnico do Colexio de Arquitectos de Galicia.=3. Convoca-la Comisión Informativa de Urbanismo que deberá, nun prazo máximo de catro meses, levar unha proposta a pleno sobre outras
necesidades de persoal (vixiante de obras , aparellador etc) existentes nesta área.”------------------O Sr. Noriega dille ó Sr. Alcalde que xa está ahí o mes de novembro e non saben nada
dos presupostos, e que non se poden estar enviando continuamente informes a técnicos externos,
co custo que eso supón, e que se necesita dunha vez, con toda a problemática que existe en
materia urbanística, dun arquitecto superior. Manifesta que ante a redacción do P.X.O.U. resulta
necesaria máis que nunca a existencia dun técnico no concello que asesore á corporación nos
traballos deste plan. Di que non se consideran capacitados para facer unha proposta global, que
saben que fai falla un arquitecto, e que esa é a proposta que fan. O Sr. Alcalde reitéralle que vai
nos presupostos.-------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Parajó pregunta se o aparellador municipal está de vacacións ou de baixa, e o Sr.
Alcalde respóndelle que tiña un mes de vacacións e que as colleu agora. O Sr. Parajó di se xa
comezou a traballar o sustituto, e o Sr. Secretario dille que xa veu a semana paasada para que o
Sr. Eijo lle explicase cousas, e que xa comezou a traballar. O Sr. Parajó manifesta que se falou
moitas veces da necesidade dun vixiante de obras e dun arquitecto, pero que como non teñen
copia desta moción, o seu grupo vai ter liberdade de voto.-----------------------------------------------Sometida a votación, esta moción obtén sete votos a favor (dos Sres. Noriega Sánchez,
Tallón Mesías, Neira Picallo, Filloy Villar e Fernández Fernández, e das Sras Bugallo Rodríguez e
Amieiro Rodríguez), sete en contra, (dos Sres Blanco Martínez, Castroagudín Valladares,
Cajaraville Campos, Ouro Calvelo, Mata Iglesias, Aller Suárez e Hombre Eiras) e dúas
abstencións (do Sr. Parajó Liñares e da Sra. Blanco Fernández), polo que resulta empatada.------A Sra. Blanco Fernández solicita explicación de voto e di que no concello hai problemas
de xestión e que falta xente, sobre todo técnicos especializados. Manifesta que se abstén porque
hai puntos nesta moción que hai que profundizar.--------------------------------------------------------O Sr. Filloy Villar tamén solicita explicación de voto e di que vota afirmativamente
porque pediron varias veces un técnico para o concello.--------------------------------------------------Repetida a votación, a moción obtén sete votos a favor (dos Sres. Noriega Sánchez,
Tallón Mesías, Neira Picallo, Filloy Villar e Fernández Fernández, e das Sras Bugallo Rodríguez e

Amieiro Rodríguez), sete en contra, (dos Sres Blanco Martínez, Castroagudín Valladares,
Cajaraville Campos, Ouro Calvelo, Mata Iglesias, Aller Suárez e Hombre Eiras) e dúas
abstencións (do Sr. Parajó Liñares e da Sra. Blanco Fernández), polo que resulta novamente
empatada, sendo resolta co voto de calidade do Sr. Alcalde, polo que resulta rexeitada.-----------4.-MOCIÓN DO BNG SOBRE A SEGURIDADE VIAL NA C-541 E NAS
ESTRADAS INTERIORES DEPENDENTES DA DEPUTACIÓN.- O Sr. Noriega di que a
defensaa desta moción a vai facer a Sra. Bugallo, que toma a palabra e di que a urxencia desta
moción ven por razóns evidentes, xa que alguén que viva nunha zona con certa concentración de
poboación pode ve-los cruces perigosos que existen. Manifesta que os “pasos de cebra” son algo
transitorio para que os peóns poidan cruza-las estradas. Di que, en canto ó repitado das vías,
todos no concello de Teo saben da pintura dos STOPS, e que non hai sinalización. Manifesta que
se fala de vidas humanas postas en perigo. Di que a estrada que pasa pola empresa “Camilo
Carballal” ten moito tráfico e que non pode seguir con esa perigosidade, xa que hai barrillo e
pedras.------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Alcalde di que tivo unha conversa co Presidente da Excma. Deputación da Coruña,
e di que este vai vir ver eses sitios e outros problemas. Di que ven ben a moción pero que non
cren que sexa tan urxente. Di que hoxe viñeron uns veciños presentar un escrito para facer forza
ante o MOPU para cruza-laa estrada pola zona do Milladoiro, para ver se é factible.----------------O Sr. Parajó manifesta que xa se dixo motitas veces que había que falar coa Deputación
para que arreglasen as estradas que anchearon. Di que na estrada que pasa por “Camilo
Carballal” pode que haxa barro, que el non pasa moito por alí, e que hai que pedir que a limpen.
Manifesta que o da ampliaación da estrada en Vilar de Calo é bó, porque os de “Autobuses de
Calo” estaban para pasar por outros lugares.---------------------------------------------------------------O pleno do concello, por trece votos a favor( dos Sres. Noriega Sánchez, Parajó Liñares,
Hombre Eiras, Tallón Mesías, Blanco Martínez, Castroagudín Valladares, Cajaraville Campos,
Ouro Calvelo, Mata Iglesias, Aller Suárez, e das Sras. Bugallo Rodríguez, Amieiro Rodríguez e
Blanco Fernández) e tres abstencións ( dos Sres. Neira Picallo, Filloy Villar e Fernández
Fernández), acorda declarar de urxencia e incluir na orde do día a moción do BNG sobre “ A
seguridade vial na C-541 e nas estradas interiores dependentes da Deputación”, á cal da lectura a
Sra. Bugallo Rodríguez, e que copiada literalmente, di o que segue:-----------------------------------“Dada a aglomeración urbana que se está a producir nas beiras da C-541 e a carencia das
condicións de seguridade vial mínimas tanto nesta estrada coma noutras dependentes da
Deputación Provincial, o Grupo Municipal do BNG =PROPÓN= 1. Que se solicite da
Deputación Provincial, das autoridades de Tráfico e das entidades que poidan estar afectadas, con
carácter de urxencia e mentras non se adopten medidas de carácter definitivo, a sinalización de
PASOS DE CEBRA para peatóns, coas correspondentes sinais indicadoras, nas zonas urbanas
de:=- Pontevea (na C-541)=- A Ramallosa (na C-541)=- Cacheiras (na C-541)=- Luou (A Igrexa)
(na estrada Ramallosa-Bertamiráns)=- Lampai (na estrada Luou-Lampai)=- Piro e Agoso, en Oza
(estrada Catro Camiños - Campos)=- Igrexa de Cacheiras (estrada Cacheiras - Solláns).=2. Que
se solicite da Deputación Provincia- que proceda ó pintado ou repintado das vías dela
dependentes (en especial dos STOPS) e á reposición das sinais deterioradas.=3. Solicitar da
Deputación Provincial que se ancheen as estradas Lampai - Pazos e Catro Camiños - Campos.=
4. Que o Concello requira con urxencia á empresa Camilo Carballal (da Casalonga) para que
manteña permanentemente limpo o trozo de estrada que atravesa as súas instalacións, realizando
traballos diarios de limpeza e mantemento, diante da perigosidade que supón que a estrada se
atope sempre cuberta de barro e pedras.”-------------------------------------------------------------------Sometida a votación, a moción acada catorce votos a favor ( dos Sres. Noriega Sánchez,
Parajó Liñares, Hombre Eiras, Tallón Mesías, Blanco Martínez, Castroagudín Valladares,
Cajaraville Campos, Ouro Calvelo, Mata Iglesias, Aller Suárez, Fernández Fernández e das Sras.
Bugallo Rodríguez, Amieiro Rodríguez e Blanco Fernández) e dúas abstencións ( dos Sres. Neira
Picallo e Filloy Villar), polo que resulta aprobada.---------------------------------------------------------

-MOCIÓN DO PSdeG-PSOE SOBRE A ORDENANZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN.O Sr. Parajó Liñares di que esta moción a vai defender a Sra. Blanco Fernández, que dá lectura ó
texto da moción sobre a ordenanza de primeira ocupación.----------------------------------------------O Sr. Alcalde di que está convocada para esta ordenanza unha Comisión Informativa
para o vindeiro pleno, e que falta algo, como as taxas, que non están recollidas. A Sra. Blanco
Fernández respóndelle que as taxas van noutra ordenanza, como en tódolos concellos, e nela se
regulan tódalas taxas do concello. Di que ela se compromete desde aquí a redactar unha
ordenanza se o grupo de goberno lle facilita as taxas.-----------------------------------------------------O Sr. Noriega di que lle gustaría que esta moción fose a Comisión, xa que o BNG a ve
importante, pero que non a puideron valorar porque o Sr. Hombre deulla xunto antes de entrar ó
pleno.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Parajó pide que se vote a urxencia, e que se non é aprobada se leve a Comisión.----O Sr. Noriega di que non poden valora-la agora , xa que non tiveron tempo de mirala. Di
que non sabe que consenso existe, e que considera que podería ser urxente, pero que son catorce
páxinas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------A Sra. Blanco Fernández pide que se vote a urxencia, e que se non se considera vai á
Comisión, e di que nas Comisións non se vai chegar a acordo.------------------------------------------O Sr. Alcalde mostra un texto, e di que o fixo un técnico en urbanismo e leis, e que ten
data 02-07-00.---------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Neira di que se pode chamar a outros concellos e preguntar.----------------------------A Sra. Blanco Fernández di que este é un regulamento como outro calquera, e o Sr. Filloy
dille que hai que ver se se axusta a dereito ou non, e que se non o le non pode votar si ou non a
cegas.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------O pleno do concello, por tres votos a favor (dos Sres. Parajó Liñares, Hombre Eiras e da
Sra. Blanco Fernández), oito en contra( dos Sres. Blanco Martínez, Castroagudín Valladares,
Cajaraville Campos, Ouro Calvelo, Mata Iglesias, Aller Suárez, Neira Picallo e Filloy Villar) e
cinco abstencións (dos Sres. Tallón Mesías, Noriega Sánchez e Fernández Fernández, e das Sras.
Bugallo Rodríguez e Amieiro Rodríguez), acorda non acepta-la urxencia desta moción, e deixala
para ser estudiada en Comisión Informativa.---------------------------------------------------------------O Sr. Filloy Villar solicita explicación de voto e di que non pode votar un texto que lle
deron xusto antes do pleno, e que ante a dúbida, vai votar que non.------------------------------------- MOCIÓN DO PSdeG-PSOE SOBRE O TRANSPORTE PARA O CENTRO MÉDICO
DE CALO.- O Sr. Parajó Liñares dá lectura á moción, e manifesta que o PSdeG-PSOE ten unha
carta da empresa "Autobuses de Calo" na que din que poden cambia-lo custo e o percorrido
segundo as necesidades. Di que non hai ningún transporte que vaia ó centro médico de Calo, que
o primeiro autobús pasa ás sete da mañá e que se non teñen coche na casa os veciños teñen que
coller un taxi, e que a empresa "Autobuses de Calo" está aberta á negociación.----------------------O Sr. Alcalde di que lle parece ben, pero que resulta ser un agravio comparativo con
outros lugares do concello, e que polo tanto non ve a urxencia.-----------------------------------------O Sr. Parajó di que en Luou, por exemplo, hai outros autobuses, e o Sr. Alcalde reitéralle
que dar servicio ós veciños é bo, pero que resulta un agravio comparativo. Manifesta que o vería
ben se se dese un servicio equitativo a tódolos veciños, porque todos son iguais; que hai que
mirar tamén por outros lugares, e que, por exemplo, os membros da asociación de minusválidos
que ten o local na escola vella das Galanas tamén necesitan un coche para ir ata alí a fin de asistir ós talleres que lles organizan. Di que pode ser que en vez de medio millón sexa un millón de
pesetas, pero que hai que consensualo. O Sr. Parajó di que é urxente, porque vén o inferno. O Sr.

Alcalde repítelle que non ve mal a iniciativa e que lle parece perfecto facelo, pero que hai que
mirar outros lugares e os horarios de tódolos sitios. O Sr. Parajó dille que hai que empezar a facelas cousas por algún lado. O Sr. Alcalde manifesta que hai que consensualo, e o Sr. Parajó dille
que o problema é que se fixo o centro médico onde non se debía.--------------------------------O Sr. Noriega di que o BNG ve a necesidade, pero que tamén ve o agravio comparativo.
Pregunta se os veciños van paga-los billetes, e o Sr. Parajó dille que 50 pesetas a viaxe de ida e
volta. O Sr. Noriega solicita tres minutos de receso para consensua-lo tema, e o Sr. Alcalde dille
que non o considera necesario.-------------------------------------------------------------------------------Sometida a votación a urxencia desta moción, obtén sete votos a favor (dos Sres. Parajó
Liñares, Hombre Eiras, Tallón Mesías e Noriega Sánchez e das Sras. Blanco Fernández, Bugallo
Rodríguez e Amieiro Rodríguez) e nove en contra (dos Sres. Blanco Martínez, Castroagudín
Valladares, Cajaraville Campos, Ouro Calvelo, Mata Iglesias, Aller Suárez, Neira Picallo, Filloy
Villar e Fernández Fernández), polo que non se acepta a urxencia desta moción.--------------------O Sr. Filloy Villar solicita explicación de voto e di que é positivo que se trate este tema,
pero que non se poden meter en problemas cos veciños que queden sen servicio, e de aí o seu
voto en contra.---------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Tallón Mesías di que quere presentar mocións a este pleno, e o Sr. Alcalde respóndelle que é o portavoz o que ten que presenta-las mocións, e senón que debe facerse en tempo e
forma. O Sr. Noriega pide a palabra por unha cuestión de orde, e di que non é necesario que sexa
o portavoz. O Sr. Secretario di que as mocións están remitidas, que son tres e que pode presentalas. O Sr. Tallón di que lle parece ben que o Sr. Secretario estea de acordo con que se lle conceda
o que lle dá a lei, que retira unha moción e que vai presentar dúas.--------------------------MOCIÓN DO PSdeG-PSOE POLA QUE SE APROBA A PRIORIDADE DE OBRAS
PARA A SÚA INCLUSIÓN NA SOLICITUDE DO PLAN DE OBRAS E SERVICIOS DA
DEPUTACIÓN, ASÍ COMO A REALIZACIÓN DOS PROXECTOS NECESARIOS PARA A
SÚA APROBACIÓN NO PLENO.- O Sr. Tallón Mesías dá lectura á moción presentada en data
26-10-00, co número 2036.------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Alcalde manifesta que pensa que isto non é urxente. e que, por exemplo, para
face-lo saneamento en Campos non hai unha soa tubería, porque se priorizan outras cousas e
queren mete-la canalización da auga. Di que este saneamento levaría consigo unha depuradora.
Di que tamén está sobre a mesa o caso de Eo dos Ferreiros, que o saneamento ata agora só vai
desde o Piro ata Cachóns, e que se fixo para coller ata Santa Eufemia. Di que a pista onda "Sacypieles" está para facer, e que non cre que sexa prioritario porque está ben, que se bacheou e que
se fará cando haxa presuposto. Di que a pista de Lamas á que se refire o Sr. Tallón está en
concentración parcelaria por unha parte, e que se está esperando a que o Servicio de concentración parcelaria a abra para levala adiante, que tamén hai que darlle saída para Solláns. O Sr. Neira
di que xa ten saída, e o Sr. Alcalde dille que de tódolos xeitos ten que intervir Concentra- ción
Parcelaria.Di que pensa que será importante facelo en Teo con depuradora e en Ribas con
depuradora, e que os casos de Eo dos Ferreiros e Oza son prioritarios. Di que a depuradora pola
Casa da Pradera, en Vilar de Calo, vai tardar aproximadamente un ano, que está o presuposto
pedido e que non é urxente, que hai prioridades.----------------------------------------------------------O Sr. Tallón Mesías di que Luou non ten practicamente saneamento, e que estivo observando que mentres en Bamonde e Oza se empregaron unhas 45.000 pts. por habitante, en Luou
só se investiron 15.000 pts. por habitante. O Sr. Alcalde dille que non ten datos para rebatelo,
pero que Luou levou cartos e segue levándoos. O Sr. Tallón di que non o cre, e que a parroquia
de Luou é tan importante como as outras.-------------------------------------------------------------------Votada a urxencia desta moción, obtén oito votos a favor (dos Sres. Tallón Mesías,
Noriega Sánchez, Neira Picallo, Filloy Villar e Fernández Fernández e das Sras. Blanco Fernández, Bugallo Rodríguez e Amieiro Rodríguez) e oito en contra (dos Sres. Parajó Liñares, Hombre
Eiras, Blanco Martínez, CastroagudínValladares, Cajaraville Campos, Ouro Calvelo, Mata Iglesias e Aller Suárez), polo que existe un empate.------------------------------------------------------------

O Sr. Parajó solicita explicación de voto, e di que vota en contra da urxencia porque ninguén o informou desta moción.-------------------------------------------------------------------------------O Sr. Noriega tamén solicita explicación de voto e di que temos isto pola situación de
minoría e porque non se consensúan as obras do POS, e que hai moitas prioridades. Di que se
hai que facer unhas obras, debe falarse con todo o
mundo.---------------------------------------------------Repetida a votación da urxencia desta moción, obtén oito votos a favor (dos Sres. Tallón
Mesías, Noriega Sánchez, Neira Picallo, Filloy Villar e Fernández Fernández e das Sras. Blanco
Fernán- dez, Bugallo Rodríguez e Amieiro Rodríguez) e oito en contra (dos Sres. Parajó Liñares,
Hombre Eiras, Blanco Martínez, CastroagudínValladares, Cajaraville Campos, Ouro Calvelo,
Mata Iglesias e Aller Suárez), polo que resulta novamente empatada; o Sr. Alcalde exerce o voto
de calidade, co cal resulta desestimada a urxencia da moción.------------------------------------------MOCIÓN DO PSdeG-PSOE PARA ESIXI-LA LICENCIA MUNICIPAL DE PRIMEIRA UTILIZACIÓN OU OCUPACIÓN DE TÓDOLOS EDIFICIOS E INSTALACIÓNS EN
XERAL.- O Sr. Tallón Mesías dá lectura á moción presentada en data 26-10-00 co número 2037.
O Sr. Alcalde di que isto xa quedou debatido no seu grupo e que se quedou en levalo a
unha comisión. A Sra. Blanco Fernández di que a do PSdeG-PSOE é unha ordenanza. O Sr.
Tallón di que o que quere é que se cumpra a lei.-----------------------------------------------------------O Sr. Noriega di que non ten que ver a ordenanza, que o que se está pedindo é que se
cumpra a Lei do Solo de Galicia e que se achega unha moción para que se cumpra a lei no que
respecta á licencia de primeira ocupación. O Sr. Secretario di que xa van i-las dúas cousas á
Comisión.--------------------------------------------------------------------------------------------------------A Sra. Blanco Fernández di que non se pode falar de licencia se non hai ordenanza, e o
Sr. Neira di que hai que cumpri-lo Regulamento da Xunta. A Sra. Blanco Fernández di que non
se está falando o mesmo. O Sr. Alcalde di que vai á Comisión para a semana.-----------------------Votada a urxencia desta moción, obtén sete votos a favor (dos Sres. Tallón Mesías,
Noriega Sánchez, Neira Picallo, Filloy Villar e Fernández Fernández e das Sras. Bugallo
Rodríguez e Amieiro Rodríguez) e nove en contra (dos Sres. Parajó Liñares, Hombre Eiras,
Blanco Martínez, CastroagudínValladares, Cajaraville Campos, Ouro Calvelo, Mata Iglesias e
Aller Suárez e da Sra. Blanco Fernández), polo que non se acepta a urxencia da moción.----------O Sr. Hombre solicita explicación de voto e di que lle gusta que os grupos políticos miren
a linguaxe na que se redactan as mocións, e que o seu voto é contra a urxencia da moción.--------A Sra. Blanco Fernández solicita explicación de voto e di que na moción hai moitos
defectos, xa que se fala de legalidade vixente; di que ten defectos de forma e de fondo, que se é
vixente xa é legal. Manifesta que non entende a moción e pregunta de que se fala no último
punto desta, que non entende o que significa o de "prevaricación" e o de "contrario a dereito", e
que por iso votou en contra da urxencia.--------------------------------------------------------------------O Sr. Filloy Villar tamén solicita explicación de voto e di que non está no seu ánimo votar
en contra da legalidade, e de aí o seu voto; a Sra. Blanco Fernández pregúntalle se da vixente, e o
Sr. Filloy respóndelle que da legalidade.-----------------------------------------------------5.- ROGOS E PREGUNTAS .- Toma a palabra en primeiro lugar o Sr. Noriega Sánchez,
e:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1) Manifesta que fai dous plenos ordinarios se aprobou unha moción para sacar a oferta
pública, con carácter de urxencia, a praza de Secretario do concello, na que se decía literalmente:
“1. Que no prazo dun mes se proceda a cubrir provisionalmente a praza de Secretario do
concello, polo proceso de sustitución que legalmente corresponde, cunha persoa coa debida

titulación e habilitación.=2. Que, con carácter de urxencia, se realicen tódollos trámites necesarios
para que no prazo de tres meses sexa sacada como oferta de emprego público e se inicie o
proceso para cubrir definitivamente a praza de Secretario do concello de Teo”.Di que xa pasou
máis dun mes, e o punto primeiro non se cumpliu. O Sr. Secretario respóndelle que era ilegal a
contratación temporal, que ten que ser cuberta a praza por persoal do Estado, por funcionarios de
carreira, e que tódolos trámites están feitos. O Sr. Noriega pregúntalle se entón non se fixo nada
para cumplir o punto 1, e o Sr. Secretario dille que non, pero que respecto ó punto 2 xa están
feitos tódolos trámites. O Sr. Noriega di que estamos ante o incumplimento dun acordo
plenario.-------------------------------------------------------------------------------------------------2) Pregunta que se fixo para cubri-la praza de interventor, acordo tomado tamén no pleno
ordinario do 25/08/00. O Sr. Secretario respóndelle que saeu tódolos anos a concurso e que non a
solicitou ninguén porque os complementos son moi baixos, pero que se quedou en poñela nos
presupostos. O Sr. Noriega di que estamos ante un segundo incumplimento de acordo
plenario.----------------------------------------------------------------------------------------------------------3) Pregunta se se enviou á Xunta o acordo para a reordenación da oferta educativa da
ESPO no noso concello, e o Sr. Secretario dille que non o sabe , que el non fai os oficios. O Sr.
Noriega pregúntalle de quen é competencia, e se ten que haber unha orde do grupo de goberno
para envia-los acordos plenarios. O Sr. Secretario di que foi un fallo, e que mañán se enviará. O
Sr. Noriega di que este é un novo caso de incumplimento plenario.------------------------------------4) Pregunta por que non está constituido o Consello Escolar Municipal. O Sr. Alcalde di
que el deu a orde, pero que non teclea os oficios. O Sr. Secretario di que os grupos quedaron en
constituilo. O Sr. Noriega di que non se lles notificou nada, e pregunta se se notificou ós centros.
O Sr. Secretario respóndelle que non o sabe . O Sr. Noriega di que estamos ante o cuarto
incumpliemento plenario, e dille ó Sr. Alcalde se sabe que todo o que el non acepta non se
manda, e que sempre lle bota a culpa ó funcionariado. O Sr. Alcalde di que el dá a orde, que el
non teclea os escritos, e que se non se fixo foi porque non houbo xente, ou non sabe por que. O
Sr. Noriega respóndelle que se tivo todo o verán e que non se fixo nada, e que xa se aprobara en
tempos do finado D. Ignacio Varela. O Sr. Alcalde dille que houbo moita xente de vacacións.----5) Manifesta que quere expresar un rogo, sobre as queixas veciñais sobre o
funcionamento da cartería de Solláns. O Sr. Alcalde dille que non ten noticias deso. O Sr.
Noriega di que por lei o reparto debe facerse a diario e que non hai suficiente persoal, que falaron
co carteiro e qyue este está desbordado. Di que o BNG enviou un escrito a Correos no que
solicitaban un reparto diario, e máis persoal. Manifesta que en Cacheiras houbera o mesmo
problema e que se solucionou. O Sr. Alcalde di que estas son as primeiras noticias que ten sobre
o problema, pero pide que se tome nota para ver de solucionalo.---------------------------------------6) Manifesta que o BNG solicitara por escrito unha relación dos bens mobles e
inmoblesdo concello, aasí como do perssoal, e que non se lles contestou, e que para eles é un
tema importante e que ten interese. O Sr. alcalde di que non sabe por que non se contestou a este
escrito. O Sr. Noriega dille que non diga que é culpa do funcionariado. O Sr. Alcalde di que el
deu a orde, e que imaxina que hai que contestar. Pide que se tome nota deste asunto.---------------7) Manifesta que na acta da Comisión de Goberno do día 18-10-00 se aprobou un
presuposto para o XI Campeonato de Bandas de Gaitas, por valor dun millón oitocentas trinta e
cinco mil pesetas (IVE non incluido).O Sr. Alcalde responde que o Presidente da Excma.
Deputación Provincial de Ourense e a Real Banda de Ourense deixan vir este certame para o
noso concello, e que segundo eles estiman virá moita xente, entre cinco e oito mil persoas, moitas
bandas de Galicia e de fóra. di que el estivo en Cea e que nunca creu que houbese tanta xente
nun evento deste tipo.di que a banda de Calo tamén está integrada nesto, e que por contactos que
se mantiveron esto é un acontecemento importante para a promoción no concello. Di que se
precisan moitas carpas e céspede artificial, e que é o gasto que ten. Manifesta que quedou co
Presidente da Deputación e co director da Real Banda de ir xunto ó conselleiro, para ver de
conseguir unha subvención e facer menos graboso esto para o concello. Di que o querían facer
no colexio da Ramallosa, pero logo quedouse en facelo posiblemente detrás do concello vello, e

houbo que aproba-lo presuposro para ver se se conseguía unha subvención, e que senón se fará
con cargo ó presuposto municipal. Manifesta que hai gastos de bocadillos e logo un detalle para
os membros do tribunal e unha comida , pero que todo esto é para promoción do concello.O Sr.
Noriega pregunta se foi nunha viaxe do Sr. Alcalde ós Estados Unidos cando chegou a un
acordo co Sr. Foxo para traer este certame para Teo. O Sr. Alcalde manifesta que foi a Nova York
como invitado, e que, como pagou a viaxe cos seus cartos, como se se lle dá por ir ás Malvinas.di
que tamén foi a Real Banda de Ourense, pero noutro vo, e que foi á última fase e veu ó Sr. Foxo,
e preguntoulle se podería traer para aquí o certame. O Sr. Noriega pregúntalle ó Sr. Alcalde se
entón foi el o que llo propuxo ó Sr. Foxo, e o Sr. Alcalde respóndelle que si, que non iba ser o Sr.
Foxo o que llo propuxera a el.O Sr. Noriega pregúntalle se é consciente de que este tipo de
bandas teñen gran implantación na provincia de Ourense pero que provocan rexeitamento no
resto das provincias, que non consideran ben a súa estética escocesa, nin os desfiles.Pregúntalle
se é verdade que existe en Teo un movemento veciñal con respecto á organización desto, que
piden que se empreguen estes cartos nas agrupacións daquí. O Sr. Alcalde respóndelle que a
xunto el só veu o grupo de gaitas de Calo, que lle dixeron que este certame era algo positivo e se
ofreceron a botar unha man. O Sr. Noriega dille que el tiña noticias de que viñera falar co Sr.
Alcalde esta xente que non está dacordo, e o Sr. Alcalde reitéralle que só veu o grupo de gaitas de
Calo. O Sr. Noriega dille que non quere chamar mentireiro ó Sr. Alcalde, pero que a el lle dixeran
que viñeran, e manifesta que en tódolos certames na Coruña houbo manifestacións dos sectores
tradicionalistas. O Sr. Alcalde respóndelle que se a el lle din os grupos de prestixio do concello
que adiante, el o vai faacer. O Sr. Noriega pregúntalle se non cre mellor empregar estes cartos nas
agrupacións do concello, e que o tempo lle dará a razón.----Toma a continuación a palabra a Sra. Bugallo Rodríguez,e:------------------------------------1) Manifesta que a empresa “Ecovidrio” incumple o seu contrato, e mostra unhas
fotografías de contentores de vidro saturados. O Sr. Secretario respóndelle que é certo que hai
problemas con eles, xa que non queren recolle-las botellas que están fóra dos contentores, e que
o concello xa se puxo en contacto coa Xunta para ver de rescindírlle-lo contrato, que non foi
feito polo concello. O Sr. Neira Picallo di que recollan os contentores cheos, e o Sr. Secretario di
que moitos están amediados, e o Sr. Neira dille que eso é o que din eles. A Sra. Bugallo di que
nas fotos se ve como están os
contentores.----------------------------------------------------------------------2) Pregunta que pasa coa recollida de voluminosos e se se sacou un bando. O Sr.
Secretraio di que recollen os días 25 de cada mes, e a Sra. Bugallo pregunta se se sacou un
bando, ó que se lle responde que o sacou a propia empresa. o Sr. Alcalde di que hai que sacar
outro bando. a Sra. Bugallo pide que se faga un control sobre a recollida, e o Sr. Alcalde di que
hai xente que deixa os voluminos xa o día 1, que el tamén anda polo concello, como os Sres. do
BNG, que andan sacando fotos.------------------------------------------------------------------------------A continuación toma a palabra a Sra. Amieiro Rodriguez e:------------------------------------1) Manifesta que está prevista a construccción dun campo de fútbol para Os
Tillos-Montouto e San Sadurniño nun terreo de Concentración Parcelaria, e pregunta que noticias
hai sobre o tema. O Sr. Alcalde dille que tivo unha conversación co enxeñeiro da Concentración
Parcelaria, e que o querían facer en Cobas, pero que había máis xente que quería que lle desen as
fincas alí, e que xunto á igrexa tampouco se pode. O enxeñeiro dixo que entrando pola pista da
Póboa, xunto á nave de “MercaGalicia”, na parte datrás, hai unha esplanada grande e pequenas
fincas que se poden xuntar para uso deportivo, pero que hai que esperar porque están en
concentración.----------------------------------------------------------------------------------------------------

2) Pregunta cando se vai contrata-lo mantemento do pavillón dos Tilos. O Sr. Alcalde di
que non é posible que o faga a encargada do colexio, que ten que sacarse a concurso, e que
tamén se vai comprar para alí un marcador e que estes días alguén rompeu a porta do pavillón. di
que se está mirando para saca-las bases, que se traerán a
pleno.-------------------------------------------------3) Pregunta que se sabe do terreo para a ampliación do colexio dos Tilos. O Sr. Alcalde di
que agora non está o técnico, e que el xa estivo falando co director do colexio e que chamaron ó
Delegado, pero que este non foi traballar porque lle morreu a nai, e quedaron en chamalo de
novo o luns. Di que non sabe como está clasificado o terreo da parte datrás, pero que cando
volva o técnico de vacacións se
mirará.-----------------------------------------------------------------------------4) Manifesta o rogo de que tódalas comunicacións do concello e tamén nos trámites
administrativos se empregue o galego. O Sr. Alcalde responde que cre que xa se está facendo. A
Sra. Amieiro di que se usa o castelán en gran cantidade de comunicacións, e o Sr. Secretario dille
que sempre se mandan as comunicacións ós boletíns de xeito bilingüe, o que supón doble
traballo, porque doutro xeito non as aceptan.---------------------------------------------------------------Toma a palabra o Sr. Parajó Liñares, e :-----------------------------------------------------------1) Pregunta que obras se están realizando na estrada de Francos a Brión, xunto á Ponte
romana cara arriba, e que como é que sigan un estado tan lamentable. o Sr. Alcalde di que se trata
dunha liña de alta, e que deben ter aval. o Sr. Castroagudín di que xa repuxeron a zahorra e que
teñen que levantar uns tramos que quedaron mal feitos.---------------------------------------------2) Pregunta para cando se ten previsto asfaltar o tramo de pista denominado “corredoira”
no lugar de penelas e o tramo que vai de Penelas a Munín. o Sr. Alcalde di que neste momento
non se dá conta de onde lle dín, e o Sr. Hombre dille que é desde Penelas cara Montouto, que
son 200 metros que non están en concentración. O Sr. Alcalde dille que irán mira-lo
sitio.-------------3) Pregunta se se solicitou a Concentración Parcelaria a ampliación da pista de Montouto
a Penelas. O Sr. Alcalde respóndelle que xa o van facer, e o Sr. Parajó pregúntalle se o concello
non o solicitou. O Sr. Alcalde dille que non hai que solicitalo, pero que falará co enxeñeiro.------4) Pregunta cando se vai retira-lo poste da luz existente na entrada ó aparcamento do
centro médico de Cacheiras.O Sr. Alcalde di que xa se chamou ó electricista, e que este quedou
coa empresa, do que é testigo o Sr. hombre, que escoitou a conversación cando estaba
presentando un escrito. Di que o electricista foi onda eles pola mañán e que lle dixeron que custa
cincocentas mil pesetas facelo, e que é caro. O electricista díxolle que tiñan que facelo e quedaron
de darlle unha resposta, e senón terá que facelo o concello.----------------------------------5) Manifesta que hai unha zona na estrada xeral , na recta de Ameneiro, que está a
escuras. O Sr. Alcalde di que xa falou deso hoxe, e que xa se está mirando, que incluso puido ser
que saltase o automático.--------------------------------------------------------------------------------------6) Pregunta a que hora comeza a traballa-la gardería dos Tilos.O Sr. Alcalade dille que se
lle pediu un informe ós membros da cooperativa. O Sr. Parajó di que cre que empezan ás 10:00 h,
e pregúntallo ó Sr. Filloy, que di que lle parece que si. O Sr. Secretario lee o informe da
cooperativa que xestiona a gardería, e di que o horario de atención ós pais comeza ás 9:00 h, e o
de atención ós nenos comeza ás 10:00h.O Sr. Alcalde di que viñeron varios pais para ver se se
podía cambia-lo horario de atención ós pais e que, pola situación da gardería, este informe, se vai
mandar á Xunta e que se hai que tomar algunha decisión se tomará.-------------------------------7) Pregunta por que as mocións que se aproban en pleno logo non se cumplen. O Sr.
Secretario di que unha vez que se aproban as actas no pleno seguinte, se fan tódolos trámites
oportunos, e o Sr. Parajó di que non lle bota a culpa ós funcionarios.----------------------------------8) Pregunta para cando se vai contar no concello cun vixiante de obras. O Sr. Alcalde di
que o técnico municipal suxeriu solicitar un vixiante de obras pero que sexa aparellador, e que xa

que é o mesmo prezo se pode coller un destas características. di que se contemplará no novo
presuposto.-------------------------------------------------------------------------------------------------------9) Pregunta se se ten xa o informe da revisión dos alcantarillados que ia facer Aquagest.
O Sr. Alcalde responde que ainda non chegou, pero que se lles vai insistir de novo.----------------10) Pregunta se o avogado mandou a documentación da finca dos Verxeles, e se a
presentou no xulgado. O Sr. Secretario responde que se lle levou todo. O Sr. Parajó di que supón
que está presentado e solicita ver, en canto sexa posible, o xustificante de telo presentado e o que
hai no xulgaado.------------------------------------------------------------------------------------------------11) Manifesta que os repetidores de TV están mal, por exemplo o dos Tilos, que non se
ben tódalas canles. O Sr. Alcalde responde que é raro que o repetidor dos Tilos non se vexa, e o
Sr. Filloy di que hai persoas que están metendo cousas e que están interferindo, e que el anda
detrás do tema, porque o repetidor o puxeron eles.O Sr. Alcalde di que houbo conversas para
pasalo ó concello, e o Sr. Filloy di que non é propiedade pública, que non é de ninguén, e que
polo tanto non poden dalo. O Sr. Parajó manifetsa que é incrible que á beira da capital de Galicia
non se vexa a Primeira Cadea. O Sr. Alcalde pide que se tome nota.-----------------------------------12) Manifesta que a recollida de residuos sólidos é un desatre, e que aparecen colchóns,
neveiras en Luou, en Calo e noutros lugares. di que non se necesitaría só un bando, senón unha
comunicación ás casas dicindo o día en que se recollen, xa que di que o bando o lee pouca xente.
O Sr. Neira di que xa pudo ir na carta de medio ambiente que se está remitindo ós veciños estes
días.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------13) Pregunta cando se vai saca-la praza de educadora social do concello. O Sr. Secretario
respóndelle que xa ten as bases sobre a mesa, e que se fará posiblemente para a semana que vén.14) Manifesta que na acta da Comisión de Goberno do día 18-10-00, aparece no punto 5
unha provisión de fondos para o Auto 552/20000 da Audiencia Provincial da Coruña e o Sr.
Secretario di que lle dará tódolos datos cando queira, que os ten na Secretaría.----------------------15) Pregunta que pasa coas fotocopiadorasa do concello, que están todas mal. O Sr.
Secretario di que levaron a fotocopiadora para reparala e trouxeron outra provisionalmente, pero
que é moi mala, e que xa se está mirando para soluciona-lo problema.--------------------------------16) Pregunta cando haberá no concello locais para os diferentes grupos políticos, e o Sr.
Alcalde respóndelle que se está con eso, que se está facendo a ampliación da casa consistorial.--Toma a continuación a palabra o Sr. Tallón Mesías, e:------------------------------------------1) Manifesta que na acta da Comisión de Goberno do día 26-09-00 hai unha provisión de
fondos a D. Manuel Martín Gómez, e pregunta se este avogado segue a traballar para o concello,
se non estaba cesado. O Sr. Alcalde respóndelle que as causas que estaba levando as segue
levando. O Sr. Tallón pregunta que é o que se apelou, e o Sr. Secretario di que lle dará os datos
cando o Sr. Tallón o desexe, que os ten en Secretaría.----------------------------------------------------2) Manifesta que na acta da Comisión de goberno do día 18-10-00 hai outra provisión de
fondos para o mesmo avogado, e pregunta para que é. O Sr. Secratario di que o mirará e o
informará.--------------------------------------------------------------------------------------------------------3) Manifesta que na acta da comisión de Goberno do día 10-10-00 aparece un xuizo de
cognición, e pregunta cal é o tema deste xuizo. O Sr. Alcalde di que un veciño denunciou ó
concello e a outro veciño por unha finca que non lle daba para edificar, e que se gañou o xuizo. O
Sr. Secretario di que este veciño denunciou ó concello pola paralización de obras.------------------4) Manifesta que na Comisión do 10-10-00, hai unha factura de 3.335.000 pesetas por 23
sillóns, polo que cada un costa 145.000 pesetas. O Sr. Alcalde di que se tiña unha subvención
para esto, e que en tódolos concellos nos que ten estado hai mesas e sillóns dignos, que se
decidiu compra-los sillóns, e faltan as mesas, e que se compraron 23 porque o concello está

medrando cada día en poboación, polo que pode aumenta-lo número de concelleiros, e que logo
se se queren máis sillóns destes non se ian atopar. Di que as mesas se comprarán tamén en
consoancia cos sillóns , e tamén 23, xa que esto queda aquí para o futuro, e é unha propiedade
municipal.--------------------------------------------------------------------------------------------------------5) Pregunta como vai o tema da pista de Sestelo, e o Sr. Alcalde di que xa asinaron varios
e que falta a sinatura dun propietario, e que as sinaturas as ten o Alcalde de Barrio. O Sr. Tallón
pregunta se as cesións non deben facerse en documento público, e o Sr. Alcalde di que só teñen
que facer unha autorización, e o Sr. Tallón di que o preguntou porque esto é un incremento
patrimonial e sabe que noutros concellos houbo problemas.---------------------------------------------6) Pregunta como está o tema da pista de Nespereira a Paraxó, e o Sr. Aller respóndelle
que xa se foi mirar. O Sr. Tallón pide que se arranxe, e o Sr. Alcalde dille que se fará tan pronto
haxa presuposto.------------------------------------------------------------------------------------------------Toma de seguido a palabra o Sr. Hombre Eiras, e :----------------------------------------------1) Manifesta que na acta da Comisión de Goberno do día 26-09-00 se acordou a
convocatoria de axudas para material escolar e transporte, e que o prazo de solicitudes rematou o
día 18-10-00, e pregunta cando se vai constitui-la comisión a que fai referencia a convocatoria. O
Sr. Alcalde dille que a comisión xa está constituida, e que será a que se xunte para da-las becas.
O Sr. Hombre di que na acta se fala de constitui-la comisión, e o Sr. Alcalde di que puido ser un
erro.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------2) Manifesta que na mesma acta se contempla a sinatura dun convenio con “R Cable y
Telecomunicaciones Galicia”, e pregunta a que zona ou zonas do concelloafecta e cal é o importe
que deberá sufraga-lo concello. O Sr. Alcalde di que non ten datos neste momento pero que se
vai facer na zona darriba dos Tilos e que suporá un millón e pico de pesetas, e que se está
negociando para facelo tamén na zona dabaixo, na dos chalets.-----------------------------------------3) Manifesta que na acta da Comisión de Goberno do día 10-10-00 se recollen os pagos
de teléfono fixo e móbil da Escola Obradoiro, e pregunta a que mes corresponden. O Sr.
Secretraio di que son do mes anterior, e que o fixo o está usando a policía local como fax e o
móbil tamén o teñen eles, porque o que teñen normalmente funcional moi mal.---------------------4) Manifesta que na mesma acta se recolle tamén o pago a Telefónica dos recibos de
móbiles municipais, e pregunta cantos móbiles hai e que funcionarios os usan e por que motivo.
O Sr. Secretario di que os usan para as obras, a policía local e que había un en cada piscina. O Sr.
Hombre di se se pode consultar esto nas dependencias municipais, e o Sr. Secretario respóndelle
que si.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------5) Pregunta se a gardería dos Tilos ten ascensor e cal é o seu uso, e o Sr. Alcalde di que
hai un ascensor para que os nenos baixen para a zona de esparcemento, e que se pagou unha
factura do mantemento deste ascensor.----------------------------------------------------------------------6) Pregunta que gastos de mantemento da gardería se abonan á parroquia dos Tilos, e o
Sr. Secretario respóndelle que os gastos de auga, luz e calefacción.------------------------------------7) Pregunta que gastos se abonan á axencia de lectura, e respóndenlle que os mesmos que
os da gardería.---------------------------------------------------------------------------------------------------8) Pregunta desde cando o concello ten Oficina Municipal de Información ó Consumidor,
e se o Sr. Alcalde considera correcto que os concelleiros teñan que enterarse pola acta da
Comisión de Goberno. O Sr. Secretario respóndelle que houbo un erro, e que a Oficina
Municipal de Información ó Consumidor está solicitada, pero que ainda non se sabe nada. O
ordenador que aparece na acta da Comisión de goberno é para a “Ventanilla Única”. O Sr. Neira
pide que se rectifique entón esa acta, e o Sr. Secretario di que se fará.---------------------------------9) Manifesta que na acta da Comisión de Goberno do día 18-10-00 hai un punto que fala
do suministro de auga ós veciños da Curuxeira do concello de Santiago, e pregunta se esto lle
suporá algún gasto ó concello. O Sr. Alcalde respóndelle que non, e que se fai para favorecer ós
veciños desa zona. Di que se vai poñer un contadpr xeral no noso concello, e que se facturará a
Santiago.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

10) Manifesta que no último pleno ordinario do concello, celebrado o día 29 de setembro
pasado, preguntou se o Sr. Alcalde era consciente do mal ambiente de traballo que se vivía no
departamento de servicios sociais. Di que tanto o Sr. Alcalde como a Comisión de Goberno
teñen dous escritos, un de data 27 de setembro de 2000 e outro de contestación ó anterior, de
data 28 de setembro de 2000. di que xa se celebraron dúas sesións, polo menos, da Comisión de
Goberno, e que el non veu nas actas ningunha referencia ó tema expresado nos escritos.
Preguntalle ó Sr. alcalde cando teñen pensado actuar. Manifesta que moito máis grave, en caso de
ser certo, é o escrito de data 23 de outubro de 2.000, número de rexistro 1.991. Di que sen ánimo
de posicionarse a favor ou en contra de ningún traballador ou traballadora do concello, si quere
facerlle chega-la súa opinión sobre o tema e mesmo facerlle algunha pregunta. Manifesta que se
debe investigar, pola gravidade dos feitos que se relatan, se o que se recolle no escrito é certo, e
que, de ser certo, lle pide ó Sr. Alcalde que actúe inmediatamente, en base ós procedementos
vixentes ó efecto, e di que é de todo punto intolerable que un superior, se é que o é, recrimine
públicamente a ningún subordinado.Continúa dicindo que se aínda por riba se ten en conta que
dita actuación se levou a cabo diante de cidadáns do concello que estaban a recabar a axuda do
departamento de servicios sociais, esto repercute claramente nos servicios que se lles prestan ós
administrados, así como na imaxe que o propio concello debe transmitir. Di que todo esto acaba
producindo un deterioro dos servicios públicos que este concello presta, e que por todo esto,
pregunta quen manda nos servicios sociais do concello, se o Sr. Alcalde ten a chave dos servicios
sociais, e se ten distribuídas funcións específicas ós traballadores ou traballadoras deste concello.
Di que como político e concelleiro que é deste concello, pode asumir o servir de pasatempo para
algunha publicación, pero que como concelleiro non pode permitir que os nosos veciños e neste
caso concreto os máis desfavorecidos teñan que sufrir situacións como as que está pendente de
confirmar e poder demostrar, xa que di que lle gusta falar e acusar con documentos, e que non
dubidará en poñelos no coñecemento do Sr. Alcalde. Manifesta que calquera veciño de Teo ou
calquera traballador ou traballadora deste concello o terán sempre ó seu lado para tentar que estas
situacións, de todo irregulares, non se produzan, e que no caso de terse producido, contarán
sempre co seu apoio para solventalas. Pídelle ó Sr. Alcalde e ó equipo de goberno que tomen as
medidas oportunas para solucionar estas desagradables situacións que a ninguén benefician.O Sr.
Alcalde responde que o xefe de persoal de tódolos departamentos é el, ainda que pode haber
alguén que se crea xefe, que non o sabe. Manifesta que hai dous escritos, e que se non fixo nada
ata o momento foi porque nun pleno se lle dixo “ollo con tomar represalias”. Di que parece ser
que hai problemas gordos nese departamento, e que vai nombrar unha comisión de investigación
por se hai que tomar medidas e que despois se informará a todos. O Sr. Hombre pídelle que o
faga canto antes.--------------------------------------------------------------11) Manifesta que se citou ó principio da sesión unha paralización de obras o 20-10-00 a
D. Ramón Fernández Fernández, e pregunta se esta paralizaación ten que ver con algún
concelleiro deste concello. Respóndeselle que si.O Sr. Hombre di que lle gustaría ler un parágrafo
dunha carta aberta ós veciños de Teo firmada por catro concelleiros do Grupo Popular do noso
concello, que copiado literalmente, di o que segue: “...os catro concelleiros firmantes desta carta
mantémonos fieis ó compromiso de velar pola legalidade e traballar polo benestar dos veciños de
Teo, dentro dos principios do noso Partido. Por esto o noso voto nos plenos irá sempre no senso
de busca-lo mellor para o concello, aínda que sexa votando en contra da idea do Alcalde que
eliximos, quizáis erroneamente, no seu momento.”----------------------------------------Toma a palabra a continuación o Sr. Neira Picallo, e:-------------------------------------------1) Manifesta que na Comisión de Goberno do día 16-10-00 se tratou como único punto
na orde do día a certificación única da obra “Proxecto Básico e de Execución Ampliación da

Casa Consistorial(Fase II) Teo”, e pregunta se o Sr. Alcalde non cre que con estes cartos xa se
pagaba un arquitecto todo o ano a xornada completa contratado polo concello, que faría algún
proxecto máis ca este que agora se está pagando. O Sr. Alcalde di que non ten datos neste
momento. O Sr. Neira pregúntalle ó Sr. Alcalde que é o que sabe entón, pois di que as expresións
“Non o sei “ e “Non teño datos” son as que máis ten repetido ó longo de toda a lexislatura. O Sr.
Alcalde di que para sabe-las cousas xa está o Sr. Neira. Este pregúntalle a canto ascende o
presuposto desta segunda fase, e o Sr. Alcalde dille que non o sabe. O Sr. Neira dille que entón
llo terá que dicir el, que son sesenta millóns de pesetas, e que con eses cartos se pode facer un bo
edificio, pero que de tódolos xeitos , e visto o remendo que se está construindo e a traza que leva,
perde a esperanza de que ese proxecto estea algún día realizado como Deus manda.----------------2)Pregunta ó Sr. Alcalde se non lle dá vergoña invertir 3.300.000 pesetas en 23 sillóns para
a sala de plenos, cando existen veciños que levan trinta anos coas pistas de concentración
parcelaria sen asfaltar e cheas de baches, e se considera que está administrando correctamente os
cartos públicos. O Sr. Alcalde respóndelle que houbo unha subvención para esto, e que é para o
concello, para que o concello dea boa imaxen, cando veñen outros alcaldes, por exemplo, e
tamén para que o Sr. Neira teña unha mesa, que sempre está tirando pola que ten agora e decindo
que se lle descoloca. O Sr. Neira roga que non se compren as mesas ata a inauguración do
edificio novo, e pregunta se estes sillóns foron feitos en Galicia ou son “Made in Indonesia”. O
Sr. Alcalde dille que non ten datos neste momento. O Sr. Neira dille que foron comprados á
empresa “Arte Indonesia”, e dille ó Sr. Alcalde que parece que esquece que se ten á capital do
moble limitando co concello.---------------------------------------------------------------------------------3) Manifesta que xa se leva anos coa Ponte do Xirimbao pechada, e que o Sr. Alcalde
manifestara que estaba facendo xestións para que a arranxasen e que se estaba facendo un
estudio técnico da mesma. Di que o Consorcio de Santiago fixo unha guía turística para que os
visitantes que van a Compostela tiveran outras visitas alternativas, e que nela se incluiron varios
concellos da comarca, pero que a Teo, como tiña a Ponte do Xirimbao sen arranxar fai anos, non
o incluiron. O Sr. Alcalde respóndelle que non será problema seu que non o inclúan, e o Sr. Neira
pregúntalle se o seu interés xa quedou no olvido ou que os amigos dos que presumía ter o Sr.
Alcalde nas altas esferas xa non queren saber nada del nin dos seus problemas. O Sr. Alcalde
respóndelle que non diga tonterías, que el tivo, ten e sempre terá amigos, porque os conserva,
non como o Sr. Neira, que os perde.-------------------------------------------------------------------------Toma finalmente a palabra o Sr. Filloy Villar, e:-------------------------------------------------1) Manifesta que no convenio de obras sociais había 21.500.000 pesetas para a gardería de
Calo e Os Tilos, e que o último consello da Xunta acordou rebaixar esto a 7.500.000 pesetas. O
Sr. Alcalde di que o convenio era coa Consellería de Familia e Promoción do Emprego, Muller e
Xuventude, e que o arquitecto non dera feito o proxecto ata agora, polo que quedaron os sete
millóns para este ano, e se pasaron os outros cartos para a anualidadeseguinte. O Sr. Filloy
manifesta que non se é capaz de administra-los cartos que nos dan, e o Sr. Alcalde dille que falta
el. O Sr. Filloy contéstalle que falta el, pero que as cousas así van.------------------------------------2) Pregunta cando se van leva-lo cable e o gas para as vivendas unifamiliares dos Tilos, e
o Sr. Alcalde dille que se están facendo presións. O Sr. Filloy di que algo se vai facer , e que se se
fixo algo foi gracias a el.-----------------------------------------------------------------------------------3) Manifesta que Aquagest está a facer nos Tilos unha canalización para un tubo de auga
pola súa conta e pregunta se non se podería ter coordinado, e facer unha soa zanxa, xa que se
causa problemas. O Sr. Alcalde dille que non o sabe.-----------------------------------------------------4) Pregúntalle ó Sr. Alcalde se leu os xornais de hoxe, e este respóndelle que
normalmente lle pasan as noticias de Teo tódolos días. O Sr. Filloy pregúntalle cantos cimiterios
hai en Luou, e o Sr. Alcalde respóndelle que a que se refire. O Sr. Filloy dioque segundo publica
hoxe o xornal “El Correo Gallego”, o cimiterio do Sr. Piedra xa conta coa autorización de
Sanidade. O Sr. Alcalde respóndelle que esta autorización está condicionada a outras licencias, e
que este cimiterio non ten licencia municipal, e que está pendente do xulgado, e que esto se vai

notificar ós Sres. do Patronato e se vai presentar recurso de alzada. O Sr. Filloy di que el non
toma partido pero que o concello lle deu unha subvención a este cimiterio. O Sr. Alcalde di que o
que se subvencionou foi a pista de acceso, e o Sr. Filloy di que espera que non haxa unha peste,
por ver onde se ia enterrar á xente.---------------------------------------------------------------------------5) Pregunta que pasa coa parcela dos Verxeles. O Sr. Alcalde di que o Sr. Secretario xa
contestou antes a esa pregunta, e que cando se teñan máis datos se facilitarán.-----------------------6) Manifesta a súa protesta porque di que o Sr. Hombre ten información privilexiada. O
Sr. Alcalde respóndelle que o rexistro do concello é público.O Sr. Filloy dille que a próxima
ocasión que queira saber algo llo preguntará ó Sr. Hombre, e este respóndelle que se lle pode
contestar o fará.-------------------------------------------------------------------------------------------------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as vintetrés horas e
quince minutos, estendéndose a presente acta, que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario
acctal. que certifico.
O ALCALDE,

O SECRETARIO ACCTAL.,

ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA DO PLENO DO CONCELLO QUE
TIVO LUGAR O DÍA 10 DE NOVEMBRO DO 2000.-----------------------------------------------SEÑORES ASISTENTES:
Alcalde-Presidente:
D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros:
D. Antonio Castroagudín Valladares
D. Manuel R. Cajaraville Campos
D. Urbano Ouro Calvelo
D. Manuel Mata Iglesias
D. Juan B. Aller Suárez
D. Mario Fandiño Pazos
D. Ramón Fernández Fernández
D. Manuel A. Filloy Villar
D. José Manuel Neira Picallo
D. F. Manuel Parajó Liñares
D. Manuel Tallón Mesías
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.

Na casa do concello de Teo, a dez de
novembro do dous mil.---------------------------------Sendo as nove horas, e baixo a presidencia do Sr. Alcalde, D. Armando U. Blanco Martínez, reuniuse en primeira convocatoria o pleno do
concello, con asistencia dos dezasete membros que
o compoñen e que se fixan na marxe, a fin de levar
a cabo a sesión ordinaria convocada para este día.-Asiste o Secretario acctal. da Corporación, D. Jesús Naveira Vázquez.-------------------Pola presidencia declárase sesión pública, pasándose de seguído a coñecemento e resolución dos asuntos incluídos na seguinte ------------ORDE DO DÍA:

1.- ACTAS DAS SESIÓNS ANTERIORES .- O Sr. Presidente inquíre se algún dos
Sres. edís presentes desexa formular observacións ó
borrador da acta da última sesión, que foi distribuído coa convocatoria da actual.-------------------------O Sr. Noriega di que na páxina 11,
antes da votación do punto 3, falta o seguinte
parágrafo:”O Sr. Noriega pregúntalle ó Sr. Alcalde
se é legal entón cubri-la praza durante un mes de
xeito temporal como fixo o grupo de goberno, e o Sr. Alcalde respóndelle que non o sabe”.------O Sr. Tallón di que na páxina primeira, nas correccións á acta do día 18-10-00, onde di
”Respóndenlle que si”, debe dicir, “Respóndenlle que cre que si”.-------------------------------------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.- ESTUDIO DE DETALLE .-O Sr. Secretario di que houbo unha dúbida, e que a
superficie é 1.607, 23 m2, e non de dous mil e pico, xa que se computaba o soto, e seguidamente
dá conta do estudio de detalle e proxecto de compensación tramitados a instancia de “Calo
Galanas Sl”, redactado por Cid Arquitectos SL, referido a un terreo de mil seiscentos sete con
vintetrés metros cadrados de superficie neta, situado en Galanas-Calo, e clasificado como URTA
nas Normas de Ordenación complementarias e Subsidiarias do planeamento do concello.---------O expediente permaneceu exposto durante o prazo dun mes, segundo anuncios insertos
en “La Voz de Galicia” de 19-09-00 e no D.O.G nº 177, de 12-09-00, sen que se presentase
ningun- ha reclamación na súa
contra.---------------------------------------------------------------------------------O Sr. Noriega toma a palabra e di que neste punto actuará como portavoz a Sra. Bugallo
Rodríguez. Esta manifesta que non se computan os sotos, aínda que son superficies útiles e que
se utilizan. Di que quere facer unha chamada de atención sobre como se fan as cousas no noso
concello, como xa se fixo notar na SAU pola Dirección Xeral de Urbanismo, que dixo que tiñan
que computarse os sotos. Di que “Calo Galanas SL” vai construír un edificio de 26 metros de

fronte e de 61 metros de fondo, para o que presenta este estudio de detalle. Manifesta que
entregan 321 m2 nunha única zona para ampliación peatonal de beirarrúas no lindeiro norte da
propiedade. Di que, por tanto, o terreo de cesión é, como sempre, o das beirarrúas, e que despois
hai que comprar terreos para face-las zonas públicas e de esparexemento.----------------------------O Sr. Parajó Liñares di que quere saber se hai informe do técnico, e o Sr. Secretario dille
que si, dando lectura ó mesmo. O Sr. Parajó di que está correcto, e que sabe os problemas que
están traendo os estudios de detalle en moitas zonas, e que habería que buscar unha solución. Di
que, de tódolos xeitos, mentras isto non se corrixa, van apoia-los estudios de detalle.--------------O Sr. Alcalde di que o grupo de goberno tamén se mostra a favor.----------------------------A Sra. Bugallo Rodríguez di que non é aceptable o que se está facendo cos estudios de
detalle, e que resulta excepcional que se aprobe aquí.----------------------------------------------------O pleno do concello, por catorce votos a favor (dos Sres. Blanco Martínez, Castroagudín
Valladares, Cajaraville Campos, Ouro Calvelo, Mata Iglesias, Aller Suárez, Fandiño Pazos, Neira
Picallo, Filloy Villar, Fernández Fernández, Parajó Liñares, Hombre Eiras, Tallón Mesías, e da
Sra. Blanco Fernández) e tres en contra (do Sr. Noriega Sánchez e das Sras. Bugallo Rodríguez e
Amieiro Rodríguez), acorda:------------------------------------------------------------------1º.- Aproba-lo estudio de detalle da parcela citada, promovido por “Calo Galanas SL”, así
como o proxecto de compensación unido a este.-----------------------------------------------------------2ª.- Comunicarlle este acordo ó Servicio Provincial de Urbanismo no prazo de dez días, e
publicalo no Diario Oficial de Galicia.----------------------------------------------------------------------3.- OBRAS POS-2001 .- O Sr. Noriega Sánchez manifesta que o grupo municipal do
BNG se vai abster neste punto porque coidan que é un exercicio de prepotencia o feito de que un
grupo de goberno en minoría decida pola súa conta e risco as solicitudes de subvención de obras
para o concello cos seus correspondentes informes técnicos. Manifesta que pensan que estas
cousas deben ser dialogadas e que non se pode vir coa chantaxe de que “ se votades en contra,
estes sitios quedan sen estas obras”. Di que é o momento de deixarse de autosuficiencias e de
dialogar en asuntos onde todos están de acordo.-----------------------------------------------------------O Sr. Parajó di que sería interesante que se conte cos outros grupos xa que se poden
meter outras obras, e que desta vez van dicir que si.------------------------------------------------------O Sr. Alcalde di que estas obras son importantes para Oza e Teo, xa que non teñen gota
de alcantarillado.------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Noriega di que todos pensan nos veciños, pero que o que se solicita é que se
consensúe.-------------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Parajó di que as obras son importantes, sexan onde sexan, pero que só piden que se
consulten.--------------------------------------------------------------------------------------------------------Sometido a votación este punto, o pleno do concello, por catorce votos a favor (dos Sres.
Blanco Martínez, Castroagudín Valladares, Cajaraville Campos, Ouro Calvelo, Mata Iglesias,
Aller Suárez, Fandiño Pazos, Neira Picallo, Filloy Villar, Fernández Fernández, Parajó Liñares,
Hombre Eiras, Tallón Mesías, e da Sra. Blanco Fernández) e tres abstencións (do Sr. Noriega
Sánchez e das Sras. Bugallo Rodríguez e Amieiro Rodríguez), acorda:-------------------------------*1º).- Aproba-lo PLAN DE INVESTIMENTOS MUNICIPAIS DO 2001 no que se
recollen os investimentos que o Concello ten previsto realizar no POS 2001, integrado polas
seguintes obras e de acordo co financiamento que se indica:--------------------------------------------N* de Orde e denominación da obra
1.- “Saneamento en Eo dos Ferreiros”
2.- “Saneamento en Campos-Teo”

Importe total
4.263.443 ptas
4.276.936 ptas

Estado+Deputación

Concello

4.050.271 ptas
4.063.090 ptas

213.172 ptas
213.846 ptas

2º).- Aproba-los proxectos das obras incluídas na anualidade 2001 e que se relacionan no
punto anterior.---------------------------------------------------------------------------------------------------3º).- Facultar expresamente ó Sr. Alcalde-Presidente para todo o necesario e relacionado
coa tramitación e xestión do presente acordo e o correspondente expediente.------------------------4.- DECLARACIÓN INTERESE XERAL.- O Sr. Secretario di que se trata dos
expedientes de “Maderas Cajaraville SL”, para unha nave industrial para aserrado de madeira, de
"Camilo Carballal SL", para unha planta auxiliar de formigón e de D. Ramón Fernández
Fernández, para unha nave de transformación de pedra.--------------------------------------------------A Sra. Bugallo Rodríguez di que xa se dixo no último pleno o que se está a facer coas
declaracións de utilidade pública. Di que son para centros que cumpren un servicio social, como
colexios, cemiterios, etc., e que consideran que estas tres empresas non son de servicios sociais.
Manifesta que existe documentación a presentar, e que respecto á ubicación se pide que se
explique “a necesidade da súa situación no lugar concreto por necesidade de conveniencia para
obte-la eficacia precisa na prestación dun servicio social”. Manifesta que, polo tanto, se estas tres
empresas prestan un servicio social, é que todos teñen o entendemento trastocado. Di que isto
serve para construír en solo onde non se pode construír, e que no caso de “Camilo Carballal
SL”, o informe da Delegación de Sanidade inclúe un parágrafo que di ”O impacto ambiental
debido á canteira xa existente é forte, e previsiblemente coa nova obra aumentará”.Manifesta que
resulta, pois, incrible que se solicite a declaración de utilidade pública para a ampliación de
“Camilo Carballal SL”.----------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Parajó Liñares di que estas empresas levan tempo no concello, que non son novas.
Manifesta que, aparte disto, teñen bastantes obreiros, e que se partimos da base de que agora
mesmo non hai chan industrial en Teo, se terán que levar para o polígono de Ames ou para outro
sitio, e que el prefire que se queden en Teo.----------------------------------------------------------------O Sr. Alcalde di que estas empresas dan traballo a moitos veciños do concello, e que
como xa dixo cando se falou o outro día da residencia, van traer postos de traballo, o que é moi
importante para os veciños, xa que traen traballo e dan vida á xente desocupada.-------------------A Sra. Bugallo Rodríguez di que a responsabilidade de que o solo industrial estea sen
desenvolver é do Sr. Alcalde, e que el ten na man a solución. Di que unha empresa privada se
crea para ter beneficios económicos, e que non é de servicios sociais nin realiza prestacións
sociais. Manifesta que, se ben as empresas dan traballo, tamén se poden contruír en solo
industrial.--------------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Parajó di que isto é moi importante desde o punto de vista social, xa que perto de
douscentos obreiros teñen que levar un soldo para a casa.-----------------------------------------------Neste momento sae da sala o Sr. Cajaraville Campos.------------------------------------------a) Dada conta do expediente que se tramita a instancia de "MADERAS CAJARAVILLE
SL", para declaración de interese xeral dunha nave industrial para aserrado de madeira, no lugar
de Pontevea, parroquía de Reis, o pleno do concello, por dez votos a favor (dos Sres. Blanco
Martínez, Castroagudín Valladares, Ouro Calvelo, Mata Iglesias, Aller Suarez, Fandiño Pazos,
Neira Picallo, Filloy Villar, Fernández Fernández e Parajó Liñares), tres votos en contra (do Sr.
Noriega Sánchez e das Sras. Bugallo Rodríguez e Amieiro Rodríguez) e tres abstencións (dos
Sres. Hombre Eiras, Tallón Mesías e da Sra. Blanco Fernández), acorda:-----------------------------1º.- Declarar de interese xeral a nave para aserrado de madeira a construír por "MADERAS CAJARAVILLE SL", en Pontevea, parroquía de Reis deste concello.--------------------------2º.- Facultar a D.Armando Blanco Martínez, Alcalde-Presidente do concello, para continua-los demáis trámites.----------------------------------------------------------------------------------------

Neste momento volve a entrar na sala o Sr. Cajaraville Campos.------------------------------b) Dada conta do expediente que se tramita a instancia de "CAMILO CARBALLAL SL",
para declaración de interese xeral dunha planta auxiliar de formigón, no lugar de Casalonga,
parroquía de Calo,o pleno do concello, por once votos a favor(dos Sres. Blanco Martinez,
Castroagudín Valladares,Cajaraville Campos, Ouro Calvelo, Mata Iglesias, Aller Suarez,
Fandiño Pazos, Neira Picallo, Filloy Villar, Fernández Fernández e Parajó Liñares), tres votos
en contra (do Sr. Noriega Sánchez e das Sras. Bugallo Rodríguez e Amieiro Rodríguez) e tres
abstencións (dos Sres. Hombre Eiras, Tallón Mesías e da Sra. Blanco Fernández),
acorda:-------------------------------------------------------------------------------------------------------1º.- Declarar de interese xeral a planta auxiliar de formigón a construír por "CAMILO
CARBALLAL SL", en Casalonga, parroquía de Calo deste concello.-----------------------------2º.- Facultar a D.Armando Blanco Martínez, Alcalde-Presidente do concello, para
continua-los demáis trámites.----------------------------------------------------------------------------Neste momento sae da sala o Sr. Fernández Fernández.-----------------------------------------c) Dada conta do expediente que se tramita a instancia de D. RAMÓN FERNÁNDEZ
FERNÁNDEZ, para declaración de interese xeral dunha nave de transformación de pedra, no
lugar de Carballal, parroquía de Calo,o pleno do concello, por dez votos a favor(dos Sres.
Blanco Martinez, Castroagudín Valladares,Cajaraville Campos, Ouro Calvelo, Mata Iglesias,
Aller Suarez, Fandiño Pazos, Neira Picallo, Filloy Villar e Parajó Liñares), tres votos en contra
(do Sr. Noriega Sánchez e das Sras. Bugallo Rodríguez e Amieiro Rodríguez) e tres
abstencións (dos Sres. Hombre Eiras, Tallón Mesías e da Sra. Blanco Fernández), acorda:----1º.- Declarar de interese xeral a nave de transformación de pedra a construír por D.
RAMÓN FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, en Carballal, parroquía de Calo deste concello.-----2º.- Facultar a D.Armando Blanco Martínez, Alcalde-Presidente do concello, para
continua-los demáis trámites.----------------------------------------------------------------------------Neste momento entra na sala o Sr. Fernández Fernández.---------------------------------------5.- LICENCIA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN.-O Sr. Noriega di que hai dúas cousas
neste punto para votar por separado, a ordenanza reguladora do outorgamento de licencias de
primeira ocupación, e hai unha proposta do PP e outra do PSdeG-PSOE, e a ordenanza fiscal
reguladora das taxas por licencias urbanísticas, onde hai tamén unha proposta do PP e outra
do PSdeG- PSOE. Di que son dúas ordenanzas diferentes, e que deberían ser debatidas e
votadas por separado.--------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Alcalde di que a ordenanza foi suficientemente estudiada por vostedes. Manifesta
que desde o grupo de goberno a ven ben, que se lle aumentaron uns pequenos flecos e que
cre que está completa. Di que non ten inconveniente en votar primeiro a ordenanza e logo as
taxas.---------------------------------------------------------------------------------------------------------A Sra. Blanco Fernández di que a ordenanza do PSdeG-PSOE é diferente cá do equípo de
goberno, que di que confundía a licencia de ocupación coa de primeira ocupación e a fiscal,
que era todo unha mestura. Di que a licencia de primeira ocupación garante que se edifique
conforme ó proxecto técnico. Di que non estaba recollido igual. Di que é importante
diferenciar, que unha vez se dá a licencia de primeira ocupación hai que pagar taxas, que para
iso hai unha ordenanza reguladora. Manifesta que houbo varios modelos e que na ordenanza
do PP só se vía o de cobrar; que hai que garantir ós que compran que todo está ben para
vivir.
O Sr. Noriega di que as dúas propostas son moi semellantes, e que o grupo municipal do
BNG vai apoiar a do PSdeG-PSOE porque consideran que é lixeiramente máis completa e
porque fala da comisión de goberno como o órgano encargado de concede-la licencia,

mentres a do PP fala do alcalde como a persoa encargada de concedelas. Di que é moi
positivo que se aprobe, pero que é moi importante que se cumpra, que non vale ter unha
ordenanza por tela, que hai que cumprila, e di que por cuestións de normalización se debe
emprega-lo galego.-----------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Secretario di que foi un lapsus, que non houbo tempo de traducilo ó galego, pero
que se subsanará.-------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Fandiño Pazos solicita a palabra por unha cuestión de orde e di que no artigo sexto,
apartado terceiro, di “Asimesmo indicarase, para os efectos da concesión da licencia de primeira ocupación, se o edificio reúne as condicións de habitabilidade e hixiene ós sós efectos
de autoriza-la contratación dos servicios de auga, gas, electricidade e análogos, sen prexuízo
da tramitación do correspondente expediente sancionador.”. Pregunta se se ese edificio ten
defectos que non se axusten ó proxecto e se non se poden subsanar, como se vai permitir que
a xente se meta alí, e que como se lle vai pedir logo ó constructor que tire ese cacho.----------O Sr. Neira di que non coinciden os números dos artigos, que el ten o que lle deu o Sr.
Hombre. Este dille que a ordenanza que é a ten diante, que se presentou a refundida para ver
se o PSdeG-PSOE a asumía.-----------------------------------------------------------------------------O Sr. Filloy di que hai moita confusión, que el se tomou a molestia de le-la ordenanza e
que atopou erros, que agora se subsanan no anexo, e que se mezclan churras con
meninas.---O Sr. Fandiño pregunta sobre o artigo sexto, punto segundo, e a Sra. Blanco Fernández di
que se trata de cando hai algunha variación no proxecto, e le o artigo e o punto mencionado,
que di: “Se se comprobasen diverxencias entre o realizado e o proxecto sobre o que recaeu a
concesión da licencia de obras, faráse constar no informe técnico a clase de infracción
cometida, e a súa posible legalización”. O Sr. Fandiño di que pode ser algo legal ou non, que
iso non se contempla. A Sra. Blanco Fernández di que hai que ir á Lei do Solo de Galicia. O
Sr. Fandiño di que aquí non se di nada, que é patente de corso, que o constructor pode
mete-la xente dentro e logo que. A Sra. Blanco dille que iso haino agora, e o Sr. Fandiño dille
que entón non cambia nada.------------------------------------------------------------------------------O Sr. Parajó di que as dúas propostas son case iguais, que as miraron dous técnicos e que
só hai dúas diferencias. Dille ó Sr. Fandiñoque el di que unha non vale para nada e que a
outra está mal.----------------------------------------------------------------------------------------------A Sra. Blanco di que todo está na Lei, que non se inventa nada.-------------------------------Sometida a votación, a proposta do PP sobre ordenanza reguladora do outorgamento de
licencias de primeira utilización ou ocupación de edificios, acada dez votos a favor(dos Sres.
Blanco Martinez, Castroagudín Valladares, Cajaraville Campos, Ouro Calvelo, Mata Iglesias,
Aller Suárez, Fandiño Pazos, Neira Picallo, Filloy Villar e Fernández Fernández), e sete en
contra (dos Sres. Parajó Liñares, Hombre Eiras, Tallón Mesías, Noriega Sánchez, e das Sras.
Blanco Fernández, Bugallo Rodríguez e Amieiro Rodríguez), polo que resulta aprobada.-----Sometida a votación, a proposta do PSdeG- PSOE sobre ordenanza reguladora do
outorgamento de licencias de primeira utilización ou ocupación de edificios, acada sete votos
a favor (dos Sres. Parajó Liñares, Hombre Eiras, Tallón Mesías, Noriega Sánchez, e das Sras.
Blanco Fernández, Bugallo Rodríguez e Amieiro Rodríguez), e dez votos en contra(dos Sres.
Blanco Martinez, Castroagudín Valladares, Cajaraville Campos, Ouro Calvelo, Mata Iglesias,
Aller Suárez, Fandiño Pazos, Neira Picallo, Filloy Villar e Fernández Fernández), e polo que
resulta rexeitada.-------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Alcalde di que as taxas están como noutros concellos, pouco arriba ou abaixo.------O Sr. Noriega di que en canto á segunda ordenanza, que regula as taxas das licencias
urbanísticas, van apoia-la do PSdeG-PSOE, porque somentes determina a taxa da licencia de

construcción, deixando aberta a posibilidade de establece-lo resto de taxas nun futuro acordo
plenario. Di que van apoiar esta proposta porque non entenden certos criterios que se
empregaron no momento de elabora-las taxas polo grupo de goberno, e que ninguén se
molestou en explicarllas. O Sr. Alcalde dille que houbo unha comisión informativa.-----------A Sra. Bugallo Rodríguez pide a palabra por unha cuestión de orde, e di que na comisión
informativa non estaba este punto, que non se pasou copia desa ordenanza, e que no
expediente deste pleno non estaban.---------------------------------------------------------------------O Sr. Secretario di que o martes estaban, e a Sra. Bugallo di que con anterioridade á
comisión informativa non estaban.----------------------------------------------------------------------O Sr. Noriega di que ninguén se molestou en explicarlles que criterios se utilizaron para
estas taxas, e que se puxo 8.000 pesetas para vivendas unifamiliares e 3.000 pesetas para
edificios. Di que as vivendas unifamiliares non son para facer negocio, e que os edificios si.-O Sr. Alcalde di que se basearon noutros concellos.---------------------------------------------A Sra. Blanco Fernández di que o que se pretendía era o tema da licencia de primeira
ocupación, e o que se fixo foi non fixa-lo prezo, xa que o PSdeG-PSOE considera que as
taxas as debe fixar a Corporación, e que deben revisarse cada ano.--------------------------------O Sr. Alcalde di que a ordenanza debe levar taxas para mandala publicar.-------------------O Sr. Neira di que entón se unha persoa quere saber onde está situada unha finca ten que
pagar 8.000 pesetas, e o Sr. Alcalde dille que iso só é se a información se dá por escrito, e que
normalmente a xente pide a información de palabra, que só a queren por escrito se é para
levar a un banco ou algo así.-----------------------------------------------------------------------------O Sr. Filloy di que á segregación de parcelas si se lle deberían cobrar 8.000 pesetas.------O Sr. Alcalde di que se basearon noutros concellos, e o Sr. Parajó dille que hai que
diferenciar informacións urbanísticas a nivel de edificios e a nivel de vivendas unifamiliares,
que se poden poñer 8.000 pesetas para edificios e 1.000 pesetas para vivendas unifamiliares.A Sra. Bugallo pide a palabra por unha cuestión de orde e di que isto é a confirmación do
que falaban, de que non se poden poñer taxas sen un debate previo.-------------------------------O Sr. Alcalde di que están de acordo en poñer 8.000 pesetas en zona URTA para edificios
e 1.000 pesetas para as vivendas unifamiliares, e pide que se vote.--------------------------------O Sr. Hombre solicita a palabra por unha cuestión de orden e di que se vote a favor
dunha e logo da outra e a que máis votos acade será a aprobada.-----------------------------------O Sr. Fandiño tamén solicita a palabra é di que resulta esperpéntico, que se se aproba
unha, a outra xa queda descartada.-----------------------------------------------------------------------Sometida a votación, a proposta do PP sobre a ordenanza reguladora das taxas das
licencias urbanísticas, acada dez votos a favor (dos Sres. Blanco Martinez, Castroagudín
Valladares, Cajaraville Campos, Ouro Calvelo, Mata Iglesias, Aller Suárez, Fandiño Pazos,
Neira Picallo, Filloy Villar e Fernández Fernández), e sete en contra (dos Sres. Parajó Liñares,
Hombre Eiras, Tallón Mesías, Noriega Sánchez, e das Sras. Blanco Fernández, Bugallo
Rodríguez e Amieiro Rodríguez), polo que resulta aprobada.----------------------------Sometida a votación, a proposta do PSdeG- PSOE sobre ordenanza reguladora das taxas
das licencias urbanísticas, acada sete votos a favor (dos Sres. Parajó Liñares, Hombre Eiras,
Tallón Mesías, Noriega Sánchez, e das Sras. Blanco Fernández, Bugallo Rodríguez e Amieiro
Rodríguez), e dez votos en contra (dos Sres. Blanco Martínez, Castroagudín Valladares,
Cajaraville Campos, Ouro Calvelo, Mata Iglesias, Aller Suárez, Fandiño Pazos, Neira Picallo,
Filloy Villar e Fernández Fernández), e polo que resulta rexeitada.--------------O Sr. Secretario dá lectura ó texto aprobado, que copiado literalmente, di o que segue:---“ORDENANZA REGULADORA DO OUTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE
PRIMEIRA UTILIZACIÓN OU OCUPACIÓN DOS EDIFICIOS.= A presente ordenanza ten
por obxecto establecer no municipio de Teo, os requísitos e o procedemento para o
outorgamento das licencias de primeira utilización ou ocupación dos edificios, e a
modificación de uso dos mesmos, de conformidade co disposto no art. 168.1 da Lei 1/97 de
24 de marzo do Solo de Galicia, e art. 21.2.d) do Regulamento de Servicios das Corporacións

Locais.= ARTIGO 1º. A efectos desta ordenanza teñen a natureza de edificios as obras de
nova pranta así como a ampliación ou reforma de estructuras dos xa existentes, realizadas ó
amparo dunha licencia urbanística.= ARTIGO 2º.- A licencia de primeira utilización ou
ocupación ten por finalidade exclusiva o comprobar que:= a) O edificio e no seu caso a
urbanización realizada simultaneamente, realizáronse conforme ó proxecto técnico e á
licencia concedida.= b) Reúne as condicións técnicas de seguridade, salubridade e ornato
público.= c) O edificio pode destinarse a determinado uso.= d) O constructor repuxo de telos
danado, os elementos e equípamientos urbanísticos.ARTIGO 3º.-= 1º.- Os interesados en
obter licencia de primera utilización ou ocupación dun edificio, presentarán unha solicitude
dirixida ó Alcalde do concello de Teo cos requísitos do artigo 70 da Lei de Réxime Xurídico
das Administracións Públicas e de procedemento administrativo común, identificándose con
toda claridade o edificio respecto do que se solicita a licencia.= 2. A dita solicitude deberán
acompaña-los seguintes documentos:= a) fotocopia compulsada da preceptiva licencia de
obra de nova planta, reforma de estructura ou ampliación.= b) Certificado da finalización da
obra, e de se-lo caso, da urbanización, conforme ó proxecto técnico aprobado, expedido por
técnico competente, na que se deberá facer constar que o inmoble reúne as condicións
necesarias para ser ocupado.= c) Xustificante de ter solicitado a alta no Imposto de Bens
Inmobles de Natureza Urbana.= d) Xustificante de ter abonada a taxa municipal.= ARTIGO
4º.- A competencia para o seu otorgamento está atribuída á Alcaldía, en virtude do artigo
21.q) da Lei 7/1985 de 2 de abril, reguladora de bases de réxime local, segundo redacción
dada pola Lei 11/1999 de 21 de abril, sen perxuício da posible delegación que se efectúe
noutro órgano municipal.= ARTIGO 5º.- O procedemento impulsarase de oficio en tódolos
seus trámites, ordeándose e instruíndo conforme ó disposto na Lei 30/92 de 26 de novembro
de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.=
ARTIGO 6º.-= 1.- Polos servicios técnicos municipais, previa visita de inspección, emitirase
informe no que se fará constar se a obra se fixo consonte o proxecto técnico e licencia
urbanística concedida, se foron debidamente restaurados os elementos urbanísticos e
equípamento urbano que puíderon quedar afectados como consecuencia das obras; se reúne
as condicións de seguridade, salubridade e ornato público e se o edificio é apto para o uso a
que se destina.= 2.- Se se comprobasen diverxencias entre o realizado e o proxecto sobre o
que recaeu a concesión da licencia de obras, farase constar no informe técnico a clase de
infracción cometida, e a súa posible legalización.= 3.- Asimesmo indicaráse, para os efectos
da concesión da licencia de primera ocupación, se o edificio reúne as condicións de
habitabilidade e hixiene ós sós efectos de autoriza-la contratación dos servicios de auga, gas,
electricidade e análogos, sen prexuízoo da tramitación do correspondente expediente
sancionador. Neste caso, a concesión da licencia de primera ocupación realízase co único fin
de permitir unha ocupación do inmoble en base a que o mesmo reúne as condicións
mencionadas, e sempre que a obra fose legalizable.= ARTIGO 7º.-= 1.- A solicitude de
licencia deberá resolverse no prazo dun mes.= 2.- Os informes e dictames servirán de
motivación á resolución cando se incorporen ou adxunten ó texto da mesma.= ARTIGO
8º.-= Se vencese o prazo para resolver sen terse dictado resolución expresa, considerarase
concedida de acordo co disposto no artigo 43.2 da Lei 30/92 de 26 de novembro, de réxime
xurídico das administracións públicas e de procedemento administrativo común, segundo
redacción da Lei 4/99 de 13 de xaneiro.= ARTIGO 9º.= 1.- Prohíbese ós titulares do edificio
a súa ocupación, sen ter obtido a licencia de primeira utilización ou ocupación.= 2.- Nos
alleamentos totais ou parciais do inmoble construído, farase constar de forma fehaciente ós
adqurintes a carencia da licencia de primera ocupación, se esta non se tivese obtido ó tempo
do alleamento.= ARTIGO 10º.= 1.- As empresas subministradoras de enerxía eléctrica, auga,

gas, telefonía, esixirán ós contratantes e conservarán copia da licencia de primera ocupación
ou utilización dos edificios ou instalacións, non puidendo facilitar ditos servicios de carecer
de dita licencia.= 2. As empresas subministradoras de enerxía eléctrica suxeitaranse, en
relación a este subministro, ás normas legais que lles sexan de aplicación en orde a
contadores provisionais para obras.= 3.- O subministro de auga para as obras, previa
obtención da preceptiva licencia urbanística, ten carácter provisional e duración limitada ó
tempo de vixencia da licencia urbanística.= 4. O alcalde, esgotado o prazo concedido na
licencia para a terminación das obras e, no seu caso, as prórrogas que procedan, cortará o
subministro, avisando con dez días de antelación ós interesados.= 5. Queda prohibido
utiliza-lo subministro de auga concedido para as obras noutras actividades diferentes, e
especialmente para uso doméstico.=
ARTIGO 11º.= 1 - Conforme ó disposto no artigo 182.4 da Lei do solo de Galicia, constitúe
infracción urbanística a primera ocupación de edificios sen a preceptiva licencia de primera
ocupación, correspondéndolle se fose legalizable unha sanción de multa do un ó cinco por
cen do valor da obra realizada, de acordo co disposto no art. 96 do Regulamento de
disciplina urbanística, aprobado por Decreto 28/99 de 21 de xaneiro.= 2.- Se a obra non fose
legalizable seguirase o procedemento establecido na lexislación urbanística.= 3.- Na primeira
ocupación dos edificios sen licencia, serán responsables o promotor das obras e o que realice
a ocupación, se fosen persoas distintas, tendo a multa que se impoña carácter
independente.= 4.- A potestade sancionadora exercerase mediante o procedemento
establecido no Regulamento do procedemento para o exercicio da potestade sancionadora,
aprobado por Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto.= 5. O órgano competente para a
resolución do procedemento sancionador é o alcalde, conforme dispón o art. 21.1.k) da Lei
7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, salvo que por este se deleguen
facultades na comisión de goberno.= ARTIGO 12.- A tarifa da taxa pola expedición das
licencias de primera utilización ou ocupación de edificios, determináse na ordenanza fiscal
municipal reguladora das licencias urbanísticas.= ARTIGO 13.- No non previsto na presente
ordenanza rexerán os seguintes preceptos: Lei 30/92 de réxime xurídico das administrcicións
públicas e do procedemento administrativo común, Lei 7/1985 de 2 de abril, reguladora de
bases de réxime local, Real Decreto lexislativo 781/1986 de abril, texto refundido de
disposicións legais vixentes de réxime local, lei 39/1988. de 28 de decembro reguladora das
facendas locais, Lei 1/97 de 24 de marzo do solo de Galicia, Decreto 28/99 de 21 de xaneiro
de disciplina urbanística e Decreto 17 de xuño de 1955, que aproba o regulamento de
servicios de corporacións locais.= DISPOSICIÓN FINAL.= A presente ordenanza, unha vez
aprobada definitivamente polo pleno da corporación, entrará en vigor ó día seguinte ó da súa
publicación no Boletin Oficial da Provincia.= ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE
LICENCIAS URBANÍSTICAS.= Os principios de autonomía e suficiencia financeira das
entidades locais, consagrados na Constitución española e desenvoltos no título VIII da Lei
7/85 de bases de réxime local, recoñecen ós concellos o dereito a contar cos recursos
suficientes para o cumprimento dos seus fins, e autonomía para establecer e esixir tributos de
acordo coa normativa reguladora das facendas locais.= Na súa virtude, o concello de Teo
dicta a seguinte ordenanza fiscal, reguladora da taxa por licencias urbanísticas eprimera
ocupación de edificios e instalacións.= ARTIGO PRIMEIRO.- Potestade tributaria e réxime
xurídico.= De acordo coas facultades concedidas polo artigo 106 da Lei 7/85, reguladora das
bases de réxime local, e o previsto no artigo 58 da Lei 39/88 de facendas locais, establécese a
taxa por licencias urbanísticas e de primeira ocupación.= A taxa regularase pola presente
ordenanza e polos artigos 20 a 27 da Lei 39/88 de facendas locais, de conformidade co artigo
168 da Lei 1/1997 de 24 de marzo do solo de Galicia, e artigo 21.2.d), do Regulamento de
servicios das corporacións locais.= ARTIGO SEGUNDO.- Feito impoñible.= O feito
impoñible está determinado pola actividade municipal desenvolta tendente a comprobar se
as instalacións, construccións ou obras se realizan con suxeición ás normas urbanísticas e de
policía vixentes, que son conformes ó destino e uso previsto, que non atentan á paisaxe e

condicións estéticas, que cumpren as condicións técnicas de seguridade, salubridade, hixiene
e saneamento, e que non existen impedimentos derivados da protección do interese artístico,
histórico ou monumental.= ARTIGO TERCEIRO.- Devengo.= A obriga de contribuír
nacerá no momento de iniciarse a prestación do servicio, que ten lugar ó formularse a
solicitude da respectiva licencia, ou desde o momento en que os servicios municipais inicien
a realización da actividade encamiñada a comprobar se é ou non autorizable a obra ou
instalación que se realizase sen a obtención da preceptiva licencia previa.= ARTIGO
CUARTO.- Suxeitos pasivos= 1.- Son suxeitos pasivos da taxa, en concepto de
contribuíntes, as persoas físicas ou xurídicas, así como as herencias xacentes, comunidades
de bens e demáis entes, que carentes de personalidade xurídica, constitúan unha unidade
económica ou un patrimonio separado susceptible de imposición, que sexan propietarios,
poseedores, ou, no seu caso arrendatarios, dos inmobles nos que se executan obras ou se
realicen as construccións ou instalacións.=2.- En todo caso terán a condición de sustitutos do
contribuínte, os contratistas ou constructores das obras.= ARTIGO QUINTO.Responsables.=En materia de responsabilidade serán de aplicación os artigos 37 e seguintes
da Lei Xeral Tributaria.= ARTIGO SEXTO.-Exencións, reduccións e outros beneficicios
fiscais.=Non se recoñecen máis beneficios fiscais que os derivados de normas con rango de
Lei, ou da aplicación de Tratados Internacionais suscritos por España.= Calquera bonificación
ou exención deberá invocarse ó tempo de solicita-la oportuna licencia.= ARTIGO
SÉTIMO.- Tarifas.= A taxa é a que resulta da aplicación das seguintes cotas:=1.Informacións urbanísticas, certificacións ou informes sobre edificios, solares, antigüidade,
propietarios ou outras similares........................8.000 ptas(URTA)=2.- Informacións
urbanísticas, certificacións ou informes sobre edificios, solares, antigüidade, propietarios ou
outras similares, cando sexa para construcción de vivendas unifamiliares................. 1000
ptas.=3.- Licencias ou autorizacións para segregación de parcelas urbanas, por cada parcela
resultante.........8.000 ptas.= 4.-- Licencias de primera ocupación= a) Vivendas unifamiliares........8000 ptas.= b) Edificios plurifamiliares, por cada vivenda o local.......3.000 ptas.= 5.Instalacións de tanques de gas, gasóleos e similares, depósitos de almacenamento de
auga,piscinas, etc........... 2% presuposto obra.= 6.- Instalación de carteis publicitarios:= a) Ata
1 m2........10.000 ptas.= b) Entre 1 m2 e 3m2, cada metro ou fracción..........10.000 ptas= c) De
máis de 3 m2, cada metro ou fracción.........15.000 ptas.= 7.- Instalación de quíoscos en vía
pública, por m2.........5.000 ptas= 8.- Fixación de líñas sobre o terreo............8.000 ptas.= 9.Construcción de edificios.......... 2% presuposto obra.=10.- Movemento de terras........... 2%
presuposto obra.=11.-Modificación estructura ou reforma de edificacións......... 2%
presuposto obra.= 12.- Modificación aspecto exterior edificacións.................. 2% presuposto
obra.=13.- Modificación da disposición interior edificios................ 2% presuposto obra.=14.Demolición de construccións, salvo ruína inminente............ 2% presuposto obra.= 15. Cerres e valados de fincas......... 2% presuposto obra.= ARTIGO OITAVO.- Normas de
xestión.=1.- As persoas interesada na obtención dunha licencia de obra ou primeira
instalación, formularán a oportuna solicitude ante o Concello, especificando o emprazamento, extensión e alcance da obra ou instalación, presuposto por duplicado do custo real da
obra, firmado polo que teña ó seu cargo os traballos,o por facultativo correspondente, e
proxecto facultativo de obra, en caso de que pola súa natureza sea esixible.=2.- A solicitude
será formulada polo interesado ou polo contratista das obras, e conterá en todo caso o nome
e domicilio do propietario do inmoble, do arrendatario do mesmo, cando as obras se realicen
por conta e interese deste, así como a expresa conformidade ou autorización do
propietario.=3.- No caso de que as obras comporten a necesidade de ocupa-la vía publicado
con grúa, andamios, balizas ou outros elementos, acompañaráse a información necesaria

para determina-la súa posible autorización. Neste caso, o feito impoñible será independente,
e liquídaráse simultáneamente coa licencia de obras.= ARTIGO NOVENO.- Liquídación e
notificación.=A administración municipal, á vista da documentación presentada polo
solicitante, practicará liquídación provisional segundo as tarifas aplicables, que se notificará ó
suxeito pasivo, con indicación do lugar e prazos, así como o ofrecemento dos recursos que
procedan.=ARTIGO DÉCIMO.- Infraccións e Sancións.=1.- No relativo á calificación das
infraccións tributarias, así como das sancións que ás mesmas correspondan en cada caso,
estaráse ó disposto nos artigos 77 e seguintes da Lei Xeral Tributaria.=2.-. En canto ás
infraccións e sancións urbanísticas, derivadas da realización de obras carentes da preceptiva
licencia, ou ocupación de vivendas ou instalacións sen a previa obtención da licencia de
primera ocupación, estaráse ó disposto na Lei 1/97 do Solo de Galicia, e Regulamento de
Disciplina urbanística, aprobado por Decreto 28/1999 de 21 de xaneiro=DISPOSICIÓN
ADICIONAL.=As cuotas tributarias fixadas no artigo sétimo desta Ordenanza, modificaránse
anualmente de acordo coa variación do índice de prezos ó Consumo,que sinale o Instituto
Nacional de Estadística, redondeándose por exceso ou defecto á centena anterior ou
posterior.=DISPOSICIÓN FINAL.=A
presente Ordenanza, unha vez aprobada
definitivamente polo pleno da corporación, entrará en vigor o día siguíente ó da súa
publicación no Boletín Oficial da Provincia.= DOCUMENTACIÓN.-= - Certificado final de
obra suscrito polos técnicos directores, onde ademais se aclare a conformidade de contraído
á licencia no seu día otorgada. Se se tiveran producido modificacións das que non necesitan
licencia e aprobación municipal, adxuntaranse os correspondentes planos modificados.=Certificado final das obras de urbanización que se tiveran acometido simultaneamente coas
de edificación.=- Fotografías.=- Xustificante de alta no Catastro de Urbana.=- Xustificante de
cesión, no seu caso, de zona de viais e zonas públicas de acordo coa documentación
aprobada.= OUTROS= - Cando a aptitude para o seu uso específico e a súa adecuación
normativa urbanística permita a utilización independente, autónoma e diferenciada dun local
ou vivenda, ou de varios, con respecto á edificación da que forma parte, poderase solicita-la
licencia de primeira ocupación de forma parcial sempre que unha vez presentada a
documentación correspondente,=1.-O Concello realice visita previa de inspección.= 2.Quede suficientemente xustificado o funcionamento autónomo das instalacións do edificio
para as que se pretende a utilización parcial e non perxudique ás obras pendentes de
execución.=- Que o risto. do edificio só precise para a súa terminación obras de acondicionamento.= A licencia de primeira ocupación non exonera ós solicitantes, constructores e
técnicos das responsabilidades de natureza civil ou penal propias da súa actividade, nin da
administrativa por causa de infracción urbanística que deriva de erro ou falsedade imputable
ós mesmos.=Os edificios quo se encontren habitados, no momento da entrada en vigor desta
ordenanza, e a solicitude de licencia dos cales fose realizada fai un ano ou máis, aportarán a
documentación sinalada anteriormente, realizando o Concello a inspección referente á
eficacia da conexión dos mesmos cos servicios públicos municipais, así como a
comprobación das obras de urbanización de viais e zonas públicas”.------------------------------6.- BASES PLAN XERAL .- O Sr. Alcalde manifesta que as bases que se presentan aquí
foron enviadas pola Dirección Xeral de Urbanismo.--------------------------------------------------O Sr. Secretario di que houbo un erro, que no punto 7.3 do “Prego de prescricións técnicas para a realización de cartografía analítica a escalas 1/1000 e 1/2000” hai un erro. Di que
sobra un espacio, e que o parágrafo queda como segue:” Calibrado e rectificado de planos
(coordenadas UTM) de modo que facilite unha modificación da información das coordenadas
na base de datos, totalmente necesaria para correxi-las deformacións que poideran levar os
planos base e para establece-las coordenadas dalgún punto concreto. Nas catro esquinas do
recadro de cada folla e no exterior do mesmo, rotularanse as coordenadas xeográficas en
grados, minutos, segundos e fracción decimal destes, incluídas as centésimas de segundo, e
as U.T.M. correspondientes”. Manifesta que o presuposto é de corenta e tres millóns e o

prazo ata o 2003. Di que o Sr. Parajó o apuntou, e que ten razón, que falta un representante
dos grupos de oposición, que non está e que fora aprobado en pleno.-----------------------------O Sr. Alcalde di que hai unha subvención de perto de trinta millóns e que hai que iniciar o
plan xeral o máis rapidamente posible, e do mellor xeito posible.-------------------------------O Sr. Noriega di que o grupo municipal do BNG non ten nada que obxetar ó plan xeral.
Di que no “prego de prescricións técnicas para a realización de cartografía analítica a escalas
1/1000 e 1/2000”, na páxina 5, queren facer unha anotación ó punto noveno. Di que o
apartado correspondente ó “Presuposto e prazo de execución dos traballos” aparecen a
bolígrafo corenta e tres millóns e o ano 20003, e que iso serán o custo total do plan xeral, e o
prazo, e que así parece que se lle vai pagar esa cantidade ós que fagan a cartografía.e dille ó
Sr. Secretario que hai que suprimir iso, que pode conducir a un erro. O Sr. Secretario dille que
está de acordo.O Sr. Noriega di que no “Anexo ó prego de clausulas administrativas particulares para a contratación de planeamento municipal” queren presentar unha enmenda, para
engadir ó texto, que copiada literalmente, di o que segue:= ”Apartado 1: “Composición da
mesa de contratación”= a) No punto 3, onde di “...nomeado polo presidente da mesa...-”,
engadir “ a proposta do colexio de arquítectos de Galicia”= b) Crear un novo punto que diga
“ e un representante de cada grupo municipal da corporación”= No apartado 3, “Criterios de
selección e adxudicación”, crear 3.7:” Será descalificante para calquera concursante que algún
dos seus membros teña aberto expediente sancionador polo colexio de arquítectos de Galicia
ou fora condeado xudicialmente por actividades directamente relacionadas co seu
traballo”.-----------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Noriega solicita que se vote a enmenda e pídelle ó Sr. Alcalde que a subscriba.-----O Sr. Parajó di que por primeira vez se vai dar un paso importante, a aprobación do plan
xeral, pero que se xa se empeza con discrepancias, se teme que pase como na Estrada, que se
aprobou e houbo que botalo abaixo. di que hai que facelo como é debido e consensuándoo.
di que hai que ceder para que as cousas marchen ben desde o principio. Di que se intentará
consensua-las cousas, e que senón a maioría sempre a terá o grupo de
goberno.-----------------O Sr. Alcalde di que o grupo de goberno asume a enmenda presentada polo grupo
municipal do BNG.----------------------------------------------------------------------------------------A Sra. Blanco Fernández pregunta se isto vai por subvención, e respóndelle que si. A Sra.
Blanco di que debería ir en presupostos e que estes deberían ir antes, que hai que facelo o
mellor posible.----------------------------------------------------------------------------------------------O pleno do concello, por unanimidade, acorda aproba-la enmenda presentada polo grupo
municipal do BNG.----------------------------------------------------------------------------------------O pleno do concello, tamén por unanimidade, acorda aproba-lo prego de prescricións
técnicas para a redacción do plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Teo, que
copiado literalmente, di o que segue:”"PREGO DE PRESCRICIÓNS TECNICAS PARA A
REDACCIÓN DO PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DO CONCELLO DE
TEO.=O presente Prego define as condicións técnicas específicas que se deben cumprir na
execución do contrato de consultorio e asistencia para a redacción do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Teo.= 1. OBXECTO DO TRABALLO:=1.1.- O obxecto do
contrato de consultorio e asistencia é a elaboración dun Plan Xeral de Ordenación Municipal
coa documentación e contido que se definen na Lei 1/1997, de 24 de marzo, do solo de
Galicia, no Regulamento de Planeamento e no presente prego.=1.2.- Ademais do propio
traballo material de redacción do plan xeral, o contrato implica para o contratista a obriga de
presta-los seguintes servicios:=- Recopilación da información previa necesaria (cartográfica,
fotográfica,documental, de campo, etc.).=- Asistencia e apoio nos procesos de exposición

pública do avance e de información ó público, informe das suxerencias e alegacións presentadas neses trámites.= -Asesoramento técnico ó Concello nos procesos e trámites de elaboración do plan xeral (convenios con particulares ou organismos, cumprimento de informes,
etc.).=- Entrega ó Concello, en cada fase de tramitación, das copias completas do traballo que
sexan precisas a fin de recabar informes sectoriais, someter a información ó público, etc. De
non establecerse outra cousa no contrato, esta obriga limítase a 6 (seis) copias en cada unha
das fases.=1.3.- Tódolos documentos integrantes do Plan redactaránse en idioma galego, sen
prexuízo de que polo concello se solicite, ademáis, unha traducción ó castelán.= 2. FASES :=
2.1.- A elaboración do traballo pódese considerar estructurado nas seguintes fases:=1- Recollida de información urbanística e elaboración da documentación gráfica e escrita
correspondente.= 2. Elaboración dun avance ou anteproxecto de ordenación, no que se
expresen os principios xerais do plan.=3. Elaboración do documento para aprobación inicial,
configurado xa como documento completo.=4. Introducción no documento para aprobación
inicial das correccións ou subsanacións que, no seu caso, se poideran derivar do informe
emitido pola Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda en virtude do
disposto no artigo 41.3 da Lei 1/1997, de 24 de marzo, do solo de Galicia.=5. Elaboración do
documento para aprobación definitiva, resultado do trámite de información ó público e dos
informes oficiais emitidos.=6. Introducción no documento para aprobación definitiva das
correccións ou subsanacións que, no seu caso, se poideran derivar do informe emitido pola
Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda en virtude do disposto no artigo
42.5 da Le- 1/ 1 997, de 24 de marzo, do solo de Galicia.= 7. Elaboración, no seu caso, do
documento final resultante do acordo de aprobación definitiva adoptado polo Concello.=3.
INFORMACION URBANISTICA:=3.1.- A información urbanística é o conxunto de datos
de toda índole precisos para acomete-la redacción do plan xeral de ordenación
municipal.=3.2.- O equípo redactor debe recoller toda aquela información socioeconómica,
histórica, cartográfica, fotográfica, arquítectónica, etnolóxica,arquelóxica, xeográfica, etc. que
sexa de interese para a redacción do plan xeral, así como efectua-los traballos de campo
precisos para a actualización ou completamento da mesma.=3.3.- Resultan de especial importancia, cando menos, os seguintes aspectos:=- Como base de traballo que permita a máxima
precisión : cartografía e fotografía aérea actuais e pasadas, parcelario (especialmente nos
núcleos).=- Para a análise de aptitude física dos terreos : pendentes e características xeolóxicas dos solos.=- Usos do solo, facendo especial fincapé‚ na existencia de áreas de singularidade ou fraxilidade ecolóxica, masas arbóreas de interese, zonas de elevada capacidade
productiva do solo, ristos arqueolóxicos, fitos ou sendas paisaxísticas, etc.= -Anchos e
estados de pavimentación da totalidade da rede viaria.=- Trazado e características dos servicios de auga, saneamento, electricidade, e calquera outro.=- Estado e características das edificacións e construccións existentes (alturas, tipoloxías, materiais, criterios compositivos, etc.);
elementos construídos de interese.=- Estudio demográfico.=- Programas ou previsións, de
calquera administración e de índole local ou supralocal, que poidan ter algunha incidencia na
planificación urbanística.=3.4.- A información urbanística completa, como documento
independente previo á elaboración do plan xeral, será entregada ó Concello debidamente
expresada en planos e documentación escrita.=3.5.- Para a súa integración na documentación
propia do plan xeral, deberá elaborarse sempre, en calquera caso, e ademáis doutra que
resulte precisa, a seguinte:=a)Memoria informativa resumida.=b) Estudio do medio rural e
análise do modelo de asentamento poboacional.=c) Plano de usos do solo, no que queden
reflectidos os usos existentes e ademáis as áreas singulares e de interese ás que se fixo
mención anteriormente.=d) Plano de trazado e características actuais da rede viaria e dos
servicios de abastecemento de auga, saneamento e distribución de energía eléctrica.=4.
DOCUMENTACION DO PLAN XERAL EN CADA FASE:=4.1.- A documentación á que
se fai referencia neste apartado é a que, en cada fase, compón o plan xeral como proxecto
que se somete ós trámites establecidos pola lexislación vixente. No seu caso, faráse referencia a documentos que ten que elaborar o equipo redactor, aínda que formarán parte do

expediente administrativo, non do proxecto como tal. Asímesmo, a documentación informativa completa ten carácter instrumental, polo que non ‚ preciso que se incorpore íntegramente
na documentación do plan xeral.=4.2.- A documentación que se debe elaborar é diferente
segundo a fase de que se trate:= A.- AVANCE OU ANTEPROXECTO:O avance, ou
anteproxecto, non é unha primeira versión resumida do plan xeral, senón un instrumento
para a súa definitiva formulación. Así pois, sobre a base da información recollida, deber
elaborarse un primeiro diagnóstico da situación, expresando a estructura territorial básica,
amosando os problemas detectados e ofrecendo unha primeira aproximación das decisións
de ordenación que deban adaptarse, sinalando, no seu caso, as alternativas
ofrecidas.=Conterá a documentación gráfica e escrita que exprese do xeito máis entendible
posible tanto o diagnóstico elaborado como as liñas fundamentais da ordenación urbanística
planteada, co fin de suscita-la participación dos distintos factores sociais.=B.- DOCUMENTO
PARA A APROBACION INICIAL:=Conterá toda a documentación esixida pola lexislación
urbanística vixente,ademais da memoria informativa resumida e os documentos indicados no
apartado 3.5 deste prego.= Ademais do seu contido propio, na memoria xustificativa
debe incorporarse a seguinte documentación:=- Cadro resúmen de superficies: indicaráse aa
superficie de cada clase de solo, así como a destinada a equípamentos e zonas verdes e
espacios libres(distinguíndo entre sistemas xerais e dotacións locais, e entre os existentes e os
proxectados). Incorporaráse un cadro comparativo das superficies do planeamento vixente e
o plan proposto.=- Estudio xustificativo do cumprimento dos estándares mínimos de
dotación de zonas verdes e espacios libres e equípamentos fixados pola lexislación
vixente.=- Cadro comparativo entre as previsións de evolución demográfica e a capacidade de
crecemento poboacional prevista no plan xeral.=- Relación detallada das actuacións concertadas con particulares e das de iniciativa pública previstas.=- Xustificación detallada da aptitude
para o desenvolvemento urbanístico das áreas que, no seu caso, se declarasen aptas para
urbanizar en solo rústico común.=Nas carteras de tódolos planos e nas portadas e follas da
documentación escrita onde figure a denominación do traballo, faráse referencia a que se trata
do documento para aprobación inicial.=C.- DOCUMENTO PARA APROBACION
DEFINITIVA:= Nesta fase o plan xeral conterá a mesma documentación que na fase
anterior, coas seguintes puntualizacións:=- A memoria xustificativa conterá un apartado
relativo ó trámite de información pública no que se especifique o número de alegacións
presentadas, o seu contido xeral e as consecuencias das mesmas na ordenación.= nota : en
documento aparte elaboraránse os informes técnicos sobre cada unha das alegacións presentadas; este documento pasará a formar parte do expediente administrativo municipal.=- Na
memoria quedarán recollidas, asemade, as costións relativas ós informe de carácter sectorial
que na tramitación do proxecto se tivesen emitido.=- O programa de actuación ou, no seu
caso, a orde de prioridades, deberá incluír unha memoria xustificativa relativa ás actuacións
de iniciativa pública.previstas, así como ás que se preven en virtude de concertos con
particulares.=Na dita memoria quedarán debidamente referidos os acordos, concertos ou
convenios que respalden as previsións efectuadas.=Nas cartelas de tódolos planos e nas
portadas e follas da documentación escrita onde figure a denominación do traballo faráse
referencia a que se trata do documento para aprobación definitiva.= D.- DOCUMENTO
FINAL: O documento preparado para a súa aprobación definitiva pode sufrir variacións
posteriores, como consecuencia do informe previo e vinculante da C.P.T.O.P.V. en virtude do
artigo 42.5 da Lei 1/1997, do solo de Galicia, ou mesmo como consecuencia dos propios
contidos do acordo municipal de aprobación definitiva.= Neses casos, así como en calquera
outra circunstancia que motive a correspondente decisión do concello, deberáse elaborar un
documento final, de idéntico contido que o preparado para aprobación definitiva, coa

particularidade de que na memoria xustificativa quedarán reflectidas as consecuencias do
informe emitido pola C.P.T.O.P.V., así como as do acordo de aprobación definitiva e
calquera outra que sexa procedente.=Nas cartelas de tódolos planos e nas portadas e follas da
documentación escrita onde figure a denominación do traballo farase referencia a que se trata
do documento final (ou denominación equívalente).= 5. ESPECIFICACIÓNS PARA OS
DIFERENTES DOCUMENTOS:=5.1.- Con independencia da consideración por fases que se
ten feito establécense as seguintes especificacións para os documentos indicados na legislación vixente:=a) MEMORIA XUSTIFICATIVA: este documento constitúe a presentación do
plan xeral polo que ten un triple caráter informativo, descriptivo e xustificativo. Debe contelas consideracións de índole técnica, económica, política, social, etc., que serviron de partida
na formulación da ordenación urbanística, planteando os problemas (ou meras
circunstancias
de feito) detectados e as solucións artelladas ó efecto. Xunto coa memoria xustificativa
presentaránse a memoria informativa resumida e os documentos indicados no apartado 3.5
deste prego.= b) ESTUDIO DO MEDIO RURAL: poñendo de manifisto a importancia que
ten este documento, a lei 1/1997, de 24 de marzo, do solo de Galicia, inclúe o estudio do
medio rural e a análise do modelo de asentamento como pezas con entidade propia e diferenciada dentro sun plan xeral. Neste prego de prescricións técnicas trataránse como un
documento unitario de carácter informativo.=O estudio do medio rural refecir se, alomenos,
ós seguintes aspectos:=- Condicións topográficas do territorio.=- Análise do modelo tradicional de asentamento das edificacións e da subsistencia ou evolución dese modelo nos
últimos anos.=- Análise da condición das entidades de poboación (con referencia ó último
nomenclator), segundo o modo de asentamento das edificacións.=- Análise da estructura de
conexión entre as entidades de poboación (ámbito parroquíal, relacións físicas, dependencias
ou simbiose social e de servicios,etc.) .Identificación do/s núcleo/s principal/is e dos seus
ámbitos de influencia/relación.=- Estudio do territorio exterior ós núcleos: usos que se
producen, vinculación cos núcleos, existencia de edificacións dispersas, superficie media por
explotación e por uso, etc.= O estudio do medio rural conterá, alomenos, a seguinte
documentación:=- Unha memoria relativa ós aspectos indicados anteriormente.=- Relación de
núcleos de poboación existentes (con referencia ás entidades de poboación do último
nomenclator).=- Para cada núcleo, mediante ficha ou instrumento similar, se expresar : o
número e densidade de vivendas e doutras construccións existentes no núcleo, os servicios
existentes, os espacios libres públicos, os equípamentos existentes, as características da rede
viaria, a superficie media de parcela, e calquera outro dato que sexa convinte para a adopción
de decisións de ordenación urbanística. (A título orientativo se inclúe como anexo ó presente
prego un modelo de cadro de núcleo).título do traballo, equípo redactor, data, fase, escalas e
nome do plano; en todas figurará asemade a cartera de simboloxía, na que queden explicadas as significacións dos símbolos gráficos empregados, así como un gráfico distribuídor de
follas.=As copias que se entreguen serán da máxima calidade de reproducción, de xeito que
non se perda información da contida no orixinal. Os planos presentaranse pregados a tamaño
DIN A4, soltos ou en funda individual, de xeito que poidan ser extraídos para o seu uso.=
Ademais das copias, entregaranse ó concello planos orixinais en soporte reproducible. No
caso de que o traballo se elabore mediante programas de debuxo asistido por ordenador,
entregaranse, ademais, copias en soporte informático dos correspondentes ficheiros.=Entre
os planos de información figurarán sempre os mencionados no punto 3.5 deste prego. Os
planos de ordenación elaboraranse sobre a mesma base cartográfica empregada para os de
información. Deberá elaborarse, en calquera caso, un plano a escala 1/5000 (ou 1/10000) do
término municipal no que se exprese a estructura xeral e org nica do territorio, co contido que
define o artigo 10.c) da lei do solo de Galicia.= e) NORMATIVA URBANÍSTICA: é a expresión literal dos contidos da ordenación, polo que a súa redacción debe guíarse polo criterio da
claridade e seguridade de interpretación. A normativa deber referirse, alomenos, ós seguintes
aspectos:=- Normas de carácter xeral.=- Normas sobre usos.=- Normas sobre sistemas

xerais.=Sexa cal fora deberán establecerse, para cada unha das actuacións concertadas con
particulares en solo urbanizable ou urbano non consolidado, os prazos máximos e as condicións para a súa execución.=Respecto das actuacións de iniciativa pública previstas, no caso
de fixarse programa de actuación, se definirá o prazo en que se prevé‚ a execución do correspondente compromiso; no caso de definir só unha orde de prioridades, esta debe establecer
a sucesión temporal proposta para as devanditas actuacións.= g) ESTUDIO ECONÓMICO E
FINANCEIRO: incluírá, para cada unha das actuacións previstas polo plan xeral, o presuposto estimado de execución (distinguíndo, no seu caso, consecución de terreos e execución
de obras) e o carácter do financiamento; no caso de que este último sexa público, se indicará
o organismo ó que corresponde e se xustificará a asignación correspondente.= h)
CATÁLOGO DE BENS A PROTEXER : o plan xeral deberá incluír un catálogo no que
queden recollidos todos aqueles elementos naturais, arquítectónicos, históricos, arqueolóxicos, etnográficos, etc. obxecto de protección urbanística.=O catálogo conterá unha ficha de
cada ben, na que se inclúa referencia do emprazamento, fotografía, descrición do ben, estado
de conservación, ordenanza aplicable e determinacións específicas de protección, así como o
dato de se se atopa en situación de protección derivada de lexislación sectorial específica
(como patrimonio cultural ou espacios naturais). (A título orientativo inclúese como anexo ó
presente prego un modelo de ficha de catálogo).= DENSIDADE DE VIVENDAS=
CONSTRUCCIÓNS ADXECTIVAS DA VIVENDA = NÚMERO= NAVES= USO
AGRÍCOLA= NÚMERO= USO COMERCIAL/INDUSTRIAL= NÚMERO= OUTRAS=
NÚMERO= SUPERFICIE MEDIA DE PARCELA:= SERVICIOS EXISTENTES= AUGA=
CARACTERÍSTICAS= SANEAMENTO= CARACTERÍSTICAS= ELECTRICIDADE=
CARACTERÍSTICAS= OUTROS= ESPACIOS LIBRES E EQUÍPAMENTOS
EXISTENTES=
ZONAS
VERDES/ESPACIOS
LIBRES=
SUPERFICIE=
EQUÍPAMENTOS= TIPO= SUPERFICIE= TITULARIDADE= TIPO= SUPERFICIE=
TITULARIDADE= ESTADO DA REDE VIARIA PÚBLICA= RÚA=TIPO PAVIMENTO=
ESTADO=
OBSERVACIÓNS= FOTOGRAFÍA E PLANO DE SITUACIÓN=
DESCRICIÓN:= TITULARIDADE:= ORDENANZA DE APLICACIÓN: CONDICIÓNS
DE PROTECCIÓN:= ANEXO Ó PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS ÁS
PARTICULARIDADES PARA Á CONTRATACIÓN DE PLANEAMENTO MUNICIPAL.= 1. COMPOSICIÓN DA MESA DE CONTRATACIÓN:=- O Alcalde da Corporación
Local ou persoa delegada, como Presidente.=- O Concelleiro de Urbanismo do Concello.=O Arquítecto (ou Enxeñeiro) Municipal encargado da área de urbanismo ou, de non existir,
técnico urbanista competente por razón da materia, nomeado polo Presidente da Mesa, a
proposta do colexio de arquítectos de Galicia.=- Un Técnico Superior nomeado pola Dirección Xeral de Urbanismo da C.P.T.O.P.V.=- Un representante de cada grupo municipal da
corporación= Actuará como Secretario, con voz pero sen voto, o Secretario da corporación.=2. DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA:= As solicitudes virán acompañadas
das referencias técnicas necesarias para acredita-los extremos a valorar dentro dos criterios de
selección, como determinantes para a adxudicación, comprendendo:=- Currículum vitae cos
datos persoais, académicos e profesionais, concursos nos que participou e postos alcanzados
neles, de cada componente do equipo.=- Compromiso expreso dos membros do equipo de
adicación á realización de traballos en cuestión.=- Declaración de tódolos membros do
equipo de acepta-lo réxime de incompatibilidades establecido nas disposicións vixentes.=
-Relación de traballos realizados, tanto a nivel individual como en equipo diferenciando os
seguintes aspectos:=- Traballos de planeamento en xeral.=- Traballos de planeamento do tipo
do obxecto do concurso.=- Traballos de planeamento no territorio onse se sitúa o planeamento obxecto do concurso (Comunidade Autónoma, Comarca).=- Traballos actualmente en

realización, xustificando a capacidade de adicación ó do obxecto do concurso.=A relación
dos traballos realizados ou en realización virá acompañada de información sobre o grado de
tramitación no que se atopan, xeito no que se desenvolveu o trámite de participación pública,
e tódas aqueloutras incidencias que poidan defini-la capacidade de xestión do planeamento
dos concursantes=- Plan de realización dos traballos, que deberá conter:=- Memoria, na que
de acordo co establecido no Prego de prescricións técnicas se expoña claramente o desenvolvemento da metodoloxía a empregar nos traballos, cunha definición clara e precisa daqueles que o licitador comprométese a realizar.=- Calendario completo para a execución,
compatible cos prazos recollidos no prego de cláusulas económico-administrativas.=- Descrición dos medios persoais e materiais que se propón empregar indicando os que se posúen en
propiedade ou arrendamento, describindo no seu caso o tipo de oficina técnica que se
compromete a ter.=- Previsión dos importes parciais dos traballos, en tantos por cento do
importe total, de acordo co cronograma previsto.=- No caso de que o licitador prevea a
contratación con terceiros de parte dos traballos, indicarase o nome daqueles, referencias e
porcentaxes de subcontrata no presuposto total.=- No caso de se contar coa colaboración
doutros profesionais ou empresas especializadas, deberase acompañar, como complemento
dos méritos persoais, unha relación daqueles, indicando o nome, título, especialidade e
experiencia. Neste caso será necesario presentar un compromiso escrito de colaboración dos
intereresados, e unha relación expresa da/s parte/s do traballo na/s que colaborarán.=3.
CRITERIOS DE SELECCIÓN E ADXUDICACIÓN:= 3. 1. Experiencia profesional en
materia urbanística:=Valoraranse os seguintes aspectos, por orde de prioridade:= -Experiencia en temas similares ó obxecto do concurso.=- Experiencia xeral en temas de planeamento.= Dentro destes aspectos valorarase independentemente a experiencia individual de cada
compoñente do equipo e a conxunta deste como tal, tendo en conta que o grado ha ser coherente coa dificultade do traballo en cuestión.=Asemade poderanse valorar outros aspectos,
destacando entre os posibles os seguintes:=- Adicación á investigación e ensino do
Urbanismo.=
- Experiencia como técnicos urbanistas ó servicio da Administración en
materia de Planeamento e Xestión.= 3.2. Capacidade e coherencia interna do equípo:=
Valoraranse os seguintes aspectos en orde de prioridade:=- Experiencia conxunta como tal
equipo e carácter pluridisciplinar.=- Existencia de especialistas en temas concretos do
traballo.= -Existencia de equipos ou medios técnicos de apoio.= 3.3. Raigume ou maior
coñecemento do territorio obxecto do traballo:= Valoraranse os seguintes aspectos por orde
de prioridade:=- Experiencia de traballos no territorio, tanto individualmente como en
equípo.=- Ubicación no territorio.= 3.4. Capacidade de xestión:= Valoraranse os seguintes
aspectos:=- Experiencia de intervención en procesos de participación pública.=- Efectividade
dos traballos realizados en función do grado de tramitación acadado e demais incidencias.=
3.5. Capacidade de adicación ó traballo proposto:=Co fin de asegurar, no posible, unha maior
adicación ó traballo e á relación co Organismo contratante, teranse en consideración os
seguintes aspectos:=- Traballos actualmente en realización.= -Características profesionais e
persoais dos concursantes.=3.6. O plan de realización dos traballos:= Valorarase como
aspecto de especial importancia a metodoloxía a empregar no desenrolo do traballo en
función da súa adecuación ós obxectivos que se pretende conquerir co planeamento proposto
e á política de actuación urbanística planteada para a súa consecución.= 3.7.- Será descalificante para calquera concursante que algún dos seus membros teña aberto expediente sancionador polo colexio de arquítectos de Galicia ou fora condeado xudicialmente por actividades
directamente relacionadas co seu traballo.= PREGO DE PRESCRICIÓNS TÉCNICAS
PARA A REALIZACION DE CARTOGRAFIA ANALITICA A ESCALAS l/l.000 E
1/2.000=1. OBXECTO.=O obxecto do presente prego é o de establece-las condicións
mínimas para a realización de cartografia por restitución fotogramétrica e analítica das zonas
delimitadas no anexo deste prego.=O traballo consistiría na realización das seguintes fases:=Execución de voos fotogramétricos (ESCALA 1/5000 PARA A CARTOGRAFÍA 1 /1000 E
ESCALA 1/8000 PARA A CARTOGRAFÍA ESCALA 1/2000), salvo que sexan entregados

polo organismo contratante.=- Apoio fotogramétrico.=- Restitución analítica ou dixital.=Revisión de campo.=-Carga de datos de revisión e edición de follas.=- Saídas
gráficas.=-Información en soporte dixital en 2 e 3 dimensións.=Cada unha delas desenvolveranse segundo as especificacións contidas no presente prego e os sus anexos. Para aqueles
puntos non especificados nestes pregos, serán de aplicación as normas e condicións técnicas
para os levantamentos cartográficos a grandes escalas do Consello Superior Xeográfico.=As
zonas que deberán ser restituídas son as que se recollen no gráfico adxunto no presente
prego.=2. CONDICIÓNS XERAIS.=2.1. A restitución farase a escala definida no anexo.=2.2.
As minutas formaranse en proxección U.T.M. sobre elipsoide internacional, Datum
Postdam.=2.3. Para a restitución emplearanse restituídores analíticos ou dixitais.=2.4. A restitución das minutas formarán unha retícula, de tal maneira que os puntos perimetrais das
follas adxacentes sexan superpoñibles.=3. AXUSTE DE PARES ESTEREOSCÓPICOS.=Farase unha ficha de cada axuste na que se indicarán os parámetros angulares e
lineais do mesmo, así como os valores dos errores residuais nos puntos de apoio, tanto en
planimetría como en altimetría, incluíndo un pequeno croquís de situación dos puntos de
apoio.=As tolerancias para os errores residuais serán as seguintes:=- Para Planimetría: 0,2 M
metros 1.000=- Para Altimetría: 0,3 H metros 1.000=Sendo M o denominador da escala do
plano e H a altura do voo en metros.=4. CONDICIÓNS DA INFORMACIÓN A
RESTITUÍR.=4.1. Planimetría.=A restitución planimétrica deberá reflexar tódolos detalles
identificables, na súa exacta posición e verdadeira forma con dimensión mínima a escala de 1
mim.=4.2. Altimetría.=O relieve representarase por curvas de nivel con equídistancia e curvas
mestras segundo as definicións do anexo. Rotularase nas curvas mestras a súa cota, cando o
terreo teña un relieve pouco acusado aumentarase o número de puntos acotados.=4.3.
Catastro.=Representarase o catastro existente na zona e no seu defecto a parcelación vista
nos fotogramas.=4.4. Revisión de campo.=As infinitas de restitución serán revisadas en
campo a fin de realiza-las correccións necesarias, así como para toma-los datos precisos para
completa-la información.=4.5. Tolerancias.=Planimetría: A posición no plano do 90% dos
puntos definidos, non deberán diferir da verdadeira en máis de 0,8 mm.=Altimetría: As
altitudes do 90 % dos puntos acotados, non poderán diferir das verdadeiras en máis dun 1/4
do valor da equídistancia.=As altitudes do 90% dos puntos dos que as cotas se obteñan por
interpolación entre as curvas de nivel, non diferirán das verdadeiras en máis de 1/2 da
equídistancia.=5. FORMATO DAS MINUTAS.=As minutas de restitución realizaranse en
papel poliéster dimensionalmente estable, a tinta con cinco colores, utilizando os signos
necesarios para diferencia-los elementos cartográficos e o seu formato será igual ó da
cartografía.=Farase unha memoria explicativa do traballo, na que figure o proceso e as
incidencias ocurridas durante a sús elaboración.=6. PLAZO DE PRESENTACIÓN.=As
minutas, as fichas de axuste de pares estereoscópicos e da memoria entregaranse ó mesmo
tempo que as follas co dibuxo da Cartografía.=7. SISTEMA INFORMÁTICO DOS DATOS
OBTENIDOS POR RESTITUCIÓN.=Hanse de tramita-los datos codificados desde un restituídor analítico a un sistema gráfico interactivo que permita a manipulación, depuración,
actualización e almacenamento dos mesmos.=O paso da información entre restituídor e
sistema gráfico, debe conserva-las magnitudes que presentan as coordenadas e altimetría dos
puntos que definen os eventos topográficos e entidades urbanísticas, así como a estructuración nos niveis e características gráficas que se definen nos presentes pregos.=7.1. Tratamento informático dos datos de revisión de campo.=Deberanse introduci-los datos de campo,
depurando a infonnación na súa geometría e na súa codificación.=7.2. Toponimia.=Introduciranse todos aqueles datos alfanuméricos que complementan o plano, accidentes xeográficos,
núcleos de poboación, edificacións, vías de comunicación e todo elemento que defina as

infraestructuras do territorio, EN IDIOMA GALEGO. A toponimia das entidades de poboación deberán axustarse ós topónimos oficiais aprobados pola Xunta de Galicia.=7.3. Normas
mínimas de calidade.=O sistema informático utilizado deberá posuí-las características
necesarias, tanto en Hardware como en Software, para asegura-la corrección e calidade dos
traballos mediante a execución das seguintes funcións:=- Calibrado e rectificado de planos
(coordenadas UTM) de modo que facilite unha modificación da información das coordenadas
na base de datos, totalmente necesaria para correxi-las deformacións que poideran levar os
planos base e para establece-las coordenadas dalgún punto concreto. Nas catro esquínas do
recadro de cada folla e no exterior do mesmo, rotularanse as coordenadas xeográficas en
grados, minutos, segundos e fracción decimal destes, incluídas as centésimas de segundo, e
as U.T.M. correspondientes.=- Unión nas follas ous modelos contiguos, no caso de dixitalizar
ou restituír dous planos ou modelos contiguos, procederase a efectuar as modificacións
oportunas en cada un deles, a fin de facer coincidi-las líneas que son continuación dun plano
a outro, mantendo a identidade de cada un deles.=- Xeración automática de ángulos rectos e
líneas paralelas para asegura-la calidade da representación e unha futura ampliación.=- Utilización de simboloxía que poida ser modificada en calquera momento, reflexándose automáticamente en tódolos planos que a leven incorporada.=7.4 Documentación a entregar.=Dous
xogos de CDROM, contendo en cada un deles, os ficheiros en 2 e 3 dimensións, agrupados
en dous directorios distintos, chamados 2D (para os ficheiros en 2 dmiensións) e 3D (para os
ficheiros en 3 dimensións), así como un ficheiro.txt (texto) que conteña a seguinte
información:=- Número ou nome do contrato.=- Data de execución.=- Empresa.=- Ficheiros:
2D e 3D.=- Escala.=8. SAÍDA GRÁFICA.=CONDICIÓNS XERAIS. Os planos definitivos
dibuxaranse con tinta indeleble sobre soporte plástico transparente ou indeforme, utilizando
trazadores gráficos de precisión suficiente.=8.1. Precisións.=A definir en función da
escala.=8.2. Documentación a entregar.=A documentación a entregar na fase de cartografía
será a seguinte:=- Memoria descriptiva da fase de saída gráfica.=- Colección de orixinais
sobre soporte estable, coa cartela oficial.=9. PRESUPOSTO E PRAZO DE EXECUCIÓN
DOS TRABALLOS: O presuposto total do Plan Xeral é de corenta e tres millóns de pesetas,
cos seguintes prazos: - 1ª Fase, ano 2000.-a) Sinatura de contrato=b)Entrega da cartografía
elaborada,=c)Entrega do documento de información urbanística e avance=- 2ª Fase, ano
2001.-d) Entrega do documento para a aprobación inicial.= -3ª Fase, ano 2002.- e) Entrega do
documento para a aprobación definitiva= Fase Final.-f) Entrega do docyumento final, no seu
caso.=ANEXO: PREGO DE PRESCRICIÓNS TÉCNICAS.=EXECUCIÓN DE VOS
FOTOGRAMÉTRICOS ESCALA 1/5000.=1. OBXECTO DO VO.=1.1. O vo terá por
obxecto obte-lo recubrimento fotográfico vertical das zonas a restituír, segundo ANEXO.=2.
CONDICIÓNS DO VO.=2.1. Líneas de vo.=A zona a fotografiar deberase cubrir cunha ou
varias pasadas coas seguintes condicións:=- Os eixes de dous fotogramas sucesivos non
formarán en ningún caso ángulos superiores a 3 g.=- Os eixes de dous fotogramas de
número
de orde n e n + 2 non formarán ángulo superior a 3 g.=- Os eixes das pasadas deben ser
paralelos. A recta que una os puntos principais dos fotogramas extremos de cada pasada non
formarán en ningún caso ángulo superior a 5 g., coas rectas análogas das pasadas
contiguas.=2.2. Recubrimento.=O recubrimento lonxitudinal dos fotogramas non será en
ningún caso inferior ó 60%, nin superior ó 70%. O recubrimento transversal será o 30%, cun
error máximo de +5%.=Tódalas zonas delimitadas no Anexo deberán ter recubrimento
estereoscópico. Sempre que as pasadas se interrumpan, deberá haber un recubrimento
estereoscópico común, polo menos.=3. CONDICIÓNS DA CÁMARA FOTOGRAMÉTRICA QUE REALICE O VO.=3.1. Condicións xerais.=Para a obtención das fotografías
utilizarase unha cámara fotogramétrica de precisión, que disporá dos dispositivos necesarios
para a correcta obtención dos fotogramas que deberán ser utilizados para a restitución.=3.2.
Obxectivo e formato.=A cámara estará dotada de obxetivo gran angular de focal 150 mm. ± 5
mm., e permitirá obter fotogramas de 23 X 23 cm., de superficie útil.=3.3. Documentación da

cámara.= A cámara deberá estar provista do correspondente certificado de calibración, como
máximo 2 anos antes da obtención dos fotogramas. Unha copia deste certificado deberá
figurar entre os documentos do voo.=4. CONDICIÓNS TÉCNICAS DOS FOTOGRAMAS.=4.1. Escala de fotogramas.=A escala dos fotogramas nos lugares de cota media de
cada pasada, deberá ser de 1/5000, con una tolerancia de ± 5%.=A cota media de cada pasada
fixarase como a media entre o punto máis alto e o máis baixo.=4.2. Verticalidade.=A distancia nadiral de cada fotograma será sempre inferior a 3 g.=4.3. Información
complementaria.=Cada fotograma levará as referencias marxinais necesarias para a súa identificación, (contratista, zona de voo, escala aproximada, nº de pasada, nº de fotograma) o mes,
o día e a hora da súa obtención, a súa altura (dada polo altímetro sobre o nivel do mar) e o
nivel indicativo da verticalidade. Deberán figurar tamén as características da cámara que os
realizou (marca e distancia focal). Serán motivo de rechazo os fotogramas que non conteñan
a información anterior, ou que esta non sexa lexible.=4.4. Soporte dos fotogramas
negativos.=O soporte da emulsión será de material indeformable de tipo poliéster.=4.5. Tipo
de emulsión.=A emulsión da película será de grao fino, contrastada e de sensibilidade
pancromática do tipo utilizado en fotogrametría, cun poder de resolución como mínimo de
90 líneas por mm.=4.6. Negativos.=Non será aceptado ningún negativo que teña o punto
principal, ou as imáxens deste mesmo punto pertencentes a fotos adxacentes por nubes ou as
súas sombras, brumas densas, fumes ou polvo denso.=Os negativos que teñan máis dun 5%
de superficie cuberta por alguna das anomalías expresadas, serán rechazados.=A entrega
constará sempre, dos negativos orixinais, no exterior do cal constarán os datos precisos para
a súa identificación. Figurarán, nitidamente, tódalas marcas fiduciais.=Os valores densitométricos dos negativos, non deberán exceder nunca os siguíentes límites:=- O soporte do
negativo revelado, nas partes donde resulta transparente, non deberá ter unha densidade
superior a 0,2.=- As sombras terán unha densidade mínima de 0,2 por encima do valor do
soporte.=- As zonas de densidade máxima non excederán o valor de 1,5 por encima do valor
do soporte. Únicamente zonas do negativo, sobreexpostas como consecuencia de reflexos
solares, poderán alcanzar o valor de 2,0 por encima do valor do soporte.=4.7.
Positivos.=Xunto cos negativos, acompañaranse, polo menos, dúas copias por contacto de 23
X 23 cm. sobre papel fotográfico estable, branco, mate liso, de densidade uniforme e exentas
de defecto algún ("flou"e empañamento do obxetivo por descensos rápidos).=O papel de
tódalas copias será do mismo tipo e marca. Cada colección entregarase por separado, en
sobres agrupados por pasadas. No exterior dos sobres e das caixas, figurarán os datos necesarios para a identificación do seu contido.=5. GRÁFICOS DE VO.=Deberán ser entregados os
gráficos de vo para poder establece-la situación relativa de cada un dos fotogramas. Ditos
gráficos dibuxaranse a escala 1/50000 e sobre follas do Instituto Xeográfico Nacional ou ben
do Servicio Xeográfico do Exército, o máis actualizadas. Neles deberán figura-los exes das
pasadas e os recadros dos fotogramas coa súa numeración correspondente. Os exes de
pasada representaranse unindo os puntos principais dos fotogramas, cuío número ordinal
dentro da pasada sexa múltiplo de 5. Tamén se consignarán os números de pasada e a altura
desta sobre o nivel do mar e sobre o nivel medio do terreo. Do orixinal realizaranse dúas
copias sobre material reproducible. Nos gráficos figurarán tamén a designación do traballo,
datos da cámara, a escala, a data, e o nome do contratista.=Entregarase o orixinal e as dúas
copias.=Os negativos orixinais do voo, obxecto do presente prego, serán propiedade exclusiva
do
organismo
contratante.=ANEXO:
PREGO
DE
PRESCRICIÓNS
TÉCNICAS.=EXECUCIÓN DE VOS FOTOGRAMÉTRICOS ESCALA 1/8000.=1.
OBXECTO DO VOO.=1.1. O vo terá por obxecto obter o recubrimento fotográfico vertical
das zonas a restituír, segundo ANEXO.=2. CONDICIÓNS DO VOO.=2.1.Líneas de voo.=A

zona a fotografiar deberase cubrir cunha ou varias pasadas coas seguintes condicións:=- Os
exes de dous fotogramas sucesivos non formarán en ningún caso ángulos superiores a 3 g.=Os exes de dous fotogramas de número de orden n e n + 2 non formarán ángulo superior a 3
g.=- Os exes das pasadas deben ser paralelos. A recta que una os puntos principais dos
fotogramas extremos de cada pasada non formarán en ningún caso ángulo superior a 5 g.,
coas rectas análogas das pasadas contiguas.=2.2. Recubrimento.=O recubrimento lonxitudinal dos fotogramas non será en ningún caso inferior ó 60%, nin superior ó 70%. O recubrimento transversal será o 30%, cun error máximo de ± 5%.=Tódalas zonas delimitadas no
Anexo deberán ter recubrimento estereoscópico. Sempre que as pasadas se interrumpan,
deberá haber un recubrimento estereoscópico común, polo menos.=3. CONDICIÓNS DA
CÁMARA FOTOGRAMÉTRICA QUE REALICE O VO.=3.1. Condicións xerais.=Para a
obtención das fotografias utilizarase unha cámara fotogramétrica de precisión, que disporá
dos dispositivos necesarios para a correcta obtención dos fotogramas que deberán ser utilizados para a restitución.=3.2. Obxectivo e formato.=A cámara estará dotada de obxectivo gran
angular de focal 150 mm. ± 5 mm., e permitirá obter fotogramas de 2 3 X 23 cm., de superficie útil.=3.3. Documentación da cámara.=A cámara deberá estar provista do correspondente
certificado de calibración, como máximo 2 anos antes da obtención dos fotogramas. Unha
copia deste certificado deberá figurar entre os documentos do voo.=4. CONDICIÓNS
TÉCNICAS DOS FOTOGRAMAS.=4.1. Escala de fotogramas.=A escala dos fotogramas nos
lugares de cota media de cada pasada, deberá ser de 1/8000, cunha tolerancia de ± 5%.=A
cota media de cada pasada fixarase como a media entre o punto máis alto e o máis baxo.=4.2.
Verticalidade.=A distancia nadiral de cada fotograma será sempre inferior a 3 g.=4.3. Información complementaria.=Cada fotograma levará as referencias marxinais necesarias para a
súa identificación, (contratista, zona de voo, escala aproximada, nº de pasada, nº de
fotograma) o mes, o día e a hora da súa obtención, a súa altura (dada polo altímetro sobre o
nivel do mar) e o nivel indicativo de a verticalidade. Deberán figurar tamén, as características
da cámara que os realizou (marca e distancia focal). Serán motivo de rechazo os fotogramas
que non conteñan a información anterior, ou que esta non sexa lexible.=4.4. Soporte dos
fotogramas negativos.=O soporte da emulsión será de material indeformable de tipo
poliéster.=4.5. Tipo de emulsión.=A emulsión da película será de grao fino, contrastada e de
sensibilidade pancromática do tipo utilizado en fotogrametría, cun poder de resolución como
mínimo de 90 líneas por mm.=4.6. Negativos.=Non será aceptado ningún negativo que teña o
punto principal, ou as imáxenes deste mesmo punto pertencentes a fotos adxacentes por
nubes ou as súas sombras, brumas densas, fumes ou polvo denso.=Os negativos que teñan
máis dun 5% de superficie cubierta por algunha das anomalías expresadas, serán
rechazados.=A entrega constará sempre, dos negativos orixinais, no exterior do cal constarán
os datos precisos para a súa identificación. Figurarán, nítidamente, tódalas marcas
fiduciais.=Os valores densitométricos dos negativos, non deberán exceder nunca os seguintes
limites:=- O soporte do negativo revelado, nas partes donde resulta transparente, no deberá
ter unha densidade superior a 0,2.=- As sombras terán unha densidade mínima de 0,2 por
encima do valor do soporte.=- As zonas de densidade máxima non excederán o valor de 1,5
por encima do valor do soporte. Unicamente zonas do negativo, sobreexpostas como consecuencia de reflexos solares, poderán alcanzar o valor de 2,0 por encima do valor do
soporte.=4.7. Positivos.=Xunto cos negativos, acompañaranse, polo menos, dúas copias por
contacto de 23 X 23 cm. sobre papel fotográfico estable, branco, mate liso, de densidade
uniforme e exentas de defecto algún ("flou"e empañamentos do obxectivo por descensos
rápidos).=O papel de tódalas copias será do mesmo tipo e marca. Cada colección entregarase
por separado, en sobres agrupados por pasadas. No exterior dos sobres e das caixas,
figurarán os datos necesarios para a identificación do seu contido.=5. GRÁFICOS DE
VO.=Deberán ser entregados os gráficos de voo para poder establece-la situación relativa de
cada un dos fotogramas. Ditos gráficos dibuxaranse a escala 1/50000 e sobre follas do Instituto Xeográ-fico Nacional ou ben do Servicio Xeográfico do Exército, o máis actualizadas.

Neles deberán figurar os exes das pasadas e os recadros dos fotogramas coa súa numeración
correspondente. Os exes de pasada representaranse unindo os puntos principais dos fotogramas, cuío número ordinal dentro da pasada sexa múltiplo de 5. Tamén se consignarán os
números de pasada e a altura desta sobre o nivel do mar e sobre o nivel medio do terreo. Do
orixinal realizaranse dúas copias sobre material reproducible. Nos gráficos figurará tamén
designación do traballo, datos da cámara, a escala, a data, e o nome do contratista.=Entregaranse o orixinal e as dúas copias.=Os negativos orixinais do voo, obxecto do presente prego,
serán propiedade exclusiva do organismo contratante.=ANEXO: PREGOS DE CONDICIÓNS TÉCNICAS PARA A EXECUCIÓN DE APOIOS FOTOGRAMÉTRICOS E
AEREOTRIANGULACIÓN DE VOOS A ESCALA 1/5000.=OBXECTO.=Os traballos de
apoio comprenderán os de campo e gabinete que sexan necesarios para determina-la posición
planimétrica e altimétrica dos puntos de apoio, necesarios para a restitución
fotogramétrica.=1. CONDICIÓNS DA REDE TRIGONOMÉTRICA.=1.1. A triangulación,
trilateración ou poligonais determinadas con equípos electrónicos de medida de distancia,
que sexa necesario establecer para formar unha malla, necesaria para obter os puntos de
apoio, establecerase sobre a Rede Xeodésica Nacional de primeiro, segundo ou terceiro
orden, de tal forma que garanticen as precisións establecidas para a restitución.=No caso de
que se establezca unha triangulación, a rede fundamental. de triángulos formará unha malla
homoxénea, co fin de asegurar unha compensación perfecta.=Os ángulos dos triángulos
deberán ser sempre superiores a 30 g. e estar medidos cun mínimo de dúas voltas de
horizonte, con anteollo normal e invertido, salvo no caso de que se encontren discrepancias
non tolerables entre ambas voltas de horizonte, que faga necesario repeti-la volta. Os teodolitos empleados serán de 1 cc. de apreciación. As lecturas obtidas con anteollo normal e invertido non discreparán en ningún caso en máis de 10 cc. (correxindo unha delas en 200 g.). A
diferencia entre a maior e a menor discrepancia nunha mesma volta de horizonte no será
nunca superior a 50 cc.=Os poligonais de precisión deberán ter unha lonxitude máxima de
eixe de 3.000 m. e mínima de 1.000 m., observándose os lados recíproca e simultaneamente
desde cada un dos vértices que formen o lado. Os puntos de partida e cerre serán sempre
dous lados da triangulación de l' orden e en defecto de 2' e 3er orden, se existiran estes
últimos.=1.2. Ós vértices da rede daráselles altura trigonométrica partindo sempre da rede de
nivelación do IGN, para a cal uniranse os vértices da rede necesarios, coa nivelación de alta
precisión (NAP), nivelación geodésica (NG) o nivelación de precisión (NP), por medio dunha
línea de doble nivelación.=Cada línea dividirase en tramos de 2 Km. como máximo. Os extremos de cada tramo separaranse de forma permanente.=As niveladas non poderán exceder en
ningún caso de 60 m. A discrepancia máxima entre a ida e a volta, tanto en cada tramo, como
na totalidade da línea, será de 15 mm.V K, sendo K a lonxitude en Km.=En ningún caso
darase altitude trigonométrica a vértices, a distancia da cal a un vértice nivelado sexa superior
a: 15 Km, polo que, cando haxa de rebasarse dita distancia procederase á nivelación dobre
doutro vértice, para continua-los cálculos trigonométricos a partir del.=1.3. Os cálculos da
rede realizaranse en ordenador, cun programa que realice os diversos axustes e compensacións, debendo poñer de manifisto o error medio. Os valores definitivos das coordenadas dos
puntos da rede, procederán dun axuste final do bloque.=1.4. Os vértices sinalizaranse de
forma e no lugar que garanticen a súa permanencia, usando alguns dos moxóns comerciais
adecuados. Numeraranse de forma correlativa e con este número figurarán en toda a
documentación.=1.5. Lonxitude dos lados.= A lonxitude máxima dos lados non deberan
exceder dos 3.000 m. A mínima lonxitude non deberá ser inferior a 1.000 m.=1.6.
Bases.=Non se medirán bases, senón que se utilizarán dous lados da triangulación de 1º orde,
se non houbera rede de orde inferior. Os dous lados deberán deixar no seu interior a zona do

levantamento.=1.7. Orientación.=Obteranse a partir da Rede Xeodésica Nacional, os vértices
da cal deben ser incluídos na Rede de Tringulación.=1.8. Precisións.=O límite máximo de
error medio dos vértices será de 0, 15 m., para planimetría e 0, 15 m. para altimetría. O error
máximo de cierre dos triángulos será de 30 cc.=2. CONDICIÓNS DOS PUNTOS DE APOIO
FOTOGRAMÉTRICOS.=2.1. Os puntos de apoio levantaranse por trisección inversa ou
directa, por triangulación ou por radiación. So se poderá realizar radiación, cando esta se realice con equípo de medida electrónica
de distancias, debendo facerse unha lectura de teolodito (azimutal e cenital), desde o punto a
determinar hacia outro vértice da rede.= 2.2. De tódolos puntos de apoio fotogramétricos
observados, deberá de realizarse un croquis a man alzada de situación no terreo, orientado ó
Norte, a unha escala aproximada de tres veces superior á da fotografia. Os elementos reseñados neste croquís deberán de figurar na fotografia. Figurarán tamén o número de fotograma e
a pasada. A súa posición quedará reflexada, en tódolos fotogramas en que aparezca,
mediante un círculo dibuxado en tinta negra, dun diámetro aproximado de 10 mm. no centro
do cal sexa dito punto.=Tamén anotarase en tinta negra ó Oeste de cada círculo e inmediato a
el un número de referencia, co cal se denominará dito punto en toda a documentación. Ó Sur
do número de referencia rotularase a cota altimétrica do punto. Sobre esta colección de
fotogramas dibuxarase a zona delimitada.=2.3. Os puntos de apoio serán calcuados mediante
ordenador, cun programa que poña de manifisto o error medio das súas coordenadas, e o seu
conxunto será homoxéneo coa rede de triangulación.=2.4. Precisións.= Planimetría: O error
medio das coordenadas dos puntos de apoio será como máximo de +0, 15 m.=Altimetría: O
error medio en altitud das coordenadas dos puntos de apoio non será maior de +0, 15 m.=3.
DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR.=3. 1. Memoria explicativa do traballo.=3.2. Croquís
da situación dos vértices da rede trigonométrica a escala 1:50000.=3.3. Observacións de
campo da rede trigonométrica e dos puntos de apoio.=3.4. Orixinal e copia das reseñas dos
vértices co seu croquís de identificación, así como coordenadas UTM dos mesmos.=3.5.
Orixinal e copia das coordenadas da rede trigonométrica en proxección UTM.=3.6. Orixinal e
copia da observación e/ou cálculo da base.=3.7. Orixinal e copia da observación e cálculo de
orientación da base.=3.8. Orixinal e copia da reseña dos puntos de apoio na que figuren, para
cada un deles, as súas tres coordenadas así como un croquís á man alzada da súa situación, a
escala tres veces superior á do fotograma, e indicación do número de pasada e fotograma no
que se encontra o P.A.=3.9. Gráfico de voo coa situación aproximada dos puntos de apoio
marcándoos cun círculo de 5 mm. de diámetro e o seu número.=3.10. Orixinal e copia de
tódolos listados de cálculo do ordenador.=ANEXO: PREGOS DE CONDICIÓNS TÉCNICAS PARA A EXECUCIÓN DE APOIOS FOTOGRAMÉTRICOS E AEREOTRIANGULACIÓN DE VOOS A ESCALA 1/8000.=OBXECTO.=Os traballos de apoio comprenderán
os de campo e gabinete que sexan necesarios para determina-la posición planimétrica e
altimétrica dos puntos de apoio, necesarios para a restitución fotogramétrica.=1. CONDICIÓNS DA REDE TRIGONOMÉTRI- CA.=1.1. A triangulación, trilateración ou poligonais
determinadas con equípos electrónicos de medida de distancia, que sexa necesario establecer
para formar unha malla, necesaria para obter os puntos de apoio, establecerase sobre a Rede
Xeodésica Nacional de primeiro, segundo ou terceiro orden, de tal forma que garanticen as
precisións establecidas para a restitución.=No caso de que se establezca unha triangulación, a
rede fundamental. de triángulos formará unha malla homoxénea, co fin de asegurar unha
compensación perfecta.=Os ángulos dos triángulos deberán ser sempre superiores a 30 g. e
estar medidos cun mínimo de dúas voltas de horizonte, con anteollo normal e invertido, salvo
no caso de que se encontren discrepancias non tolerables entre ambas voltas de horizonte,
que faga necesario repeti-la volta. Os teodolitos empleados serán de 1 cc. de apreciación. As
lecturas obtidas con anteollo normal e invertido non discreparán en ningún caso en máis de
10 cc. (correxindo unha delas en 200 g.). A diferencia entre a maior e a menor discrepancia
nunha mesma volta de horizonte no será nunca superior a 50 cc.=Os poligonais de precisión
deberán ter unha lonxitude máxima de eixe de 3.000 m. e mínima de 1.000 m., observándose

os lados recíproca e simultaneamente desde cada un dos vértices que formen o lado. Os
puntos de partida e cerre serán sempre dous lados da triangulación de l' orden e en defecto de
2' e 3er orden, se existiran istos últimos.=1.2. Ós vértices da rede daráselles altura trigonométrica partindo sempre da rede de nivelación do IGN, para a cal uniranse os vértices da
rede necesarios, coa nivelación de alta precisión (NAP), nivelación geodésica (NG) o nivelación de precisión (NP), por medio dunha línea de doble nivelación.=Cada línea dividirase en
tramos de 2 Km. como máximo. Os extremos de cada tramo separaranse de forma
permanente.=As niveladas non poderán exceder en ningún caso de 60 m. A discrepancia
máxima entre a ida e a volta, tanto en cada tramo, como na totalidade da línea, será de 15
mm.V K, sendo K a lonxitude en Km.=En ningún caso darase altitude trigonométrica a vértices, a distancia da cal a un vértice nivelado sexa superior a: 15 Km, polo que, cando haxa de
rebasarse dita distancia procederase á nivelación dobre doutro vértice, para continua-los
cálculos trigonométricos a partir del.=1.3. Os cálculos da rede realizaranse en ordenador, cun
programa que realice os diversos axustes e compensacións, debendo poñer de manifisto o
error medio. Os valores definitivos das coordenadas dos puntos da rede, procederán dun
axuste final do bloque.=1.4. Os vértices sinalizaranse de forma e no lugar que garanticen a
súa permanencia, usando alguns dos moxóns comerciais adecuados. Numeraranse de forma
correlativa e con este número figurarán en toda a documentación.=1.5. Lonxitude dos
lados.=A lonxitude máxima dos lados non deberan exceder dos 3.000 m. A mínima lonxitude non deberá ser inferior a 1.000 m.=1.6. Bases.=Non se medirán bases, senón que se
utilizarán dous lados da triangulación de 1º orde, se non houbera rede de orde inferior. Os
dous lados deberán deixar no seu interior a zona do levantamento.=1.7. Orientación.=Obteranse a partir da Rede Xeodésica Nacional, os vértices da cal deben ser incluídos na Rede de
Tringulación.=1.8. Precisións.=O límite máximo de error medio dos vértices será de 0, 20 m.,
para planimetría e 0, 20 m. para altimetría. O error máximo de cierre dos triángulos será de 30
cc.=2. CONDICIÓNS DOS PUNTOS DE APOIO FOTOGRAMÉTRICOS.=2.1. Os puntos
de apoio levantaranse por trisección inversa ou directa, por triangulación ou por radiación. So
se poderá realizar radiación, cando esta se realice con equípo de medida electrónica de distancias, debendo facerse unha lectura de teolodito (azimutal e cenital), desde o punto a determinar hacia outro vértice da rede.=2.2. De tódolos puntos de apoio fotogramétricos observados,
deberá de realizarse un croquís a man alzada de situación no terreo, orientado ó Norte, a unha
escala aproximada de tres veces superior á da fotografia. Os elementos reseñados neste
croquís deberán de figurar na fotografia. Figurarán tamén o número de fotograma e a pasada.
A súa posición quedará reflexada, en tódolos fotogramas en que aparezca, mediante un
círculo dibuxado en tinta negra, dun diámetro aproximado de 10 mm. no centro do cal sexa
dito punto.=Tamén anotarase en tinta negra ó Oeste de cada círculo e inmediato a el un
número de referencia, co cal se denominará dito punto en toda a documentación. Ó Sur do
número de referencia rotularase a cota altimétrica do punto. Sobre esta colección de fotogramas dibuxarase a zona delimitada.=2.3. Os puntos de apoio serán calculados mediante
ordenador, cun programa que poña de manifisto o error medio das súas coordenadas, e o seu
conxunto será homoxéneo coa rede de triangulación.=2.4. Precisións.=Planimetria: O error
medio das coordenadas dos puntos de apoio será como máximo de +0, 20 m.=Altimetría: O
error medio en altitud das coordenadas dos puntos de apoio non será maior de +0, 20 m.=3.
DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR.=3. 1. Memoria explicativa do traballo.=3.2. Croquís
da situación dos vértices da rede trigonométrica a escala 1:50000.=3.3. Observacións de
campo da rede trigonométrica e dos puntos de apoio.=3.4. Orixinal e copia das reseñas dos
vértices co seu croquís de identificación, así como coordenadas UTM dos mesmos.=3.5.
Orixinal e copia das coordenadas da rede trigonométrica en proxección UTM.=3.6. Orixinal e

copia da observación e/ou cálculo da base.=3.7. Orixinal e copia da observación e cálculo de
orientación da base.=3.8. Orixinal e copia da reseña dos puntos de apoio na que figuren, para
cada un deles, as súas tres coordenadas así como un croquís á man alzada da súa situación, a
escala tres veces superior á do fotograma, e indicación do número de pasada e fotograma no
que se encontra o P.A.=3.9. Gráfico de voo coa situación aproximada dos puntos de apoio
marcándoos cun círculo de 5 mm. de diámetro e o seu número.=3.10. Orixinal e copia de
tódolos listados de cálculo do ordenador.=ANEXO: CONDICIÓNS TÉCNICAS PARA A
RESTITUCIÓN.=As presentes especificacións debense considerar como aplicación do
Manual de contratación para cartografa e fotografía aérea, en adiante Especificación
Básica.=Este documento so cubre os aspectos relacionados coa entrega de información en
formato dixital nas escalas de 500, 1000, 2000 e 5000.=En adiante denominaremos unidade
de captura a cada folla xenerada independientemente da escala. As unidades de captura
identificaranse mediante un nome que será o mesmo asignado á folla segundo a Especificación Básica.=Cada unidade de captura será entregada en dous formatos:=PAPEL: Cumplirá
as normas de delineación da Especificación Básica.=DIXITAL: Cumplirá as normas indicadas na presente especificación.=En caso de contradicción entre ambas especificacións informarase da mesma ó organismo contratante quen resolverá por escrito o método a aplicar.=1.FORMATO DIXITAL:=Unidade de CD-ROM contendo:=- Un ficheiro de texto (*.txt): O
ficheiro de texto conterá os datos correspondentes ó etiquetado. Ver punto 2.=- Dos directorios: Un chamado 2D para os ficheiros en 2 dimensións e outro chamado 3D para os ficheiros
en 3 dimensións.=En caso de entrega de ficheiros auxiliares que poideran ser necesarios para
a manipuación da cartografía entregada, deberán disponerse en cinta aparte, con indicacións
suficientemente caras sobre o contido, método de grabación da cinta e obxecto de cada un
dos ficheiros presentes.=2.- ETIQUETADO DO CD-ROM.=Etiqueta en cara superior, co
seguinte contido:=EMPRESA=DATA=BLOQUE=OBXECTO=(PROVINCIA)= 2D ou
3D=(Espacio en Branco)=ESCALA=EMPRESA=Nome da empresa restituidora=
DATA=Data de grabación da cinta en formato=DD/MM/AAAA= BLOQUE=Clave de
bloque de contratación.=OBXECTO=Zona, núcleo, concello,obxecto da entrega.=(PROVINCIA) =Provincia se corresponde.=2D ou 3D= Indicación de se tódolos ficheiros contidos no
cd-rom son 2d o 3d. En caso de contido de ambos tipos no mesmo cd-rom, indicar 2D/3
D.=(Espacio en Branco)=Espacio reservado para un número interno de serie da cinta=
Suficiente alomenos para 12 caracteres=Escala =Escala de restitución= Etiqueta en
lomo:=(Espacio en branco)=ESCALA=EMPRESA=DATA=OBXECTO=cos mesmos significados que anteriormente.=**Reservar espacio para etiquetado interno en posición
vertical.=3.-DENOMINACIÓN DOS FICHEIROS DGN.=A.- ESCALA 15000.=
xxxfcs.dgn= xxx....=......Tres díxitos da folla correspondente do 1:50.000, rellenado con ceros
á esquerda (001, 020, 230,---).=......f......=Díxito de fila correspondente dentro da folla
50.000.=.....c......=Díxito da columna=......s....=Indicativo de tipo de ficheiro:d"para ficheiro
2d. "t"para ficheiro 3d.=....dgn.....=.....Extensión de ficheiro. Sempre fixa.=B.-ESCALAS
1/2000, 1 /10000 E 11500=xxxffcd$.dgn=.....xxx....=....Tres díxitos da folla correspondente do
1/50000 rellenado con ceros á esquerda(001, 020, 230...)=....fff....= Dous díxitos da fila correspondente dentro da folla 50000, rellenado con ceros á esquerda (01, 34,...)=... cc.... =.... Dous
díxitos de columna correspondente dentro da folla 50000, rellenado con ceros á esquerda (02,
23,...)=....$ ... Indicativo de tipo fichero: "d"para fichero 2d, "t"para ficheiro 3 d.=...dgn....
Extensión de ficheiro. Sempre fixa.=A numeración de columnas e filas seguírá a recomendación do IGN, tendo en conta a alteración respecto á orden entre filas e as columnas, co cal,
para cada unha das escalas, os rangos de numeración posibles para as follas son:=1/2000 :
Entre 0101 e 2020.=1/1000 :Entre 0101 e 4040-=1/500 : Entre 0101 e 8080.=C.-PARA
DISTRIBUCIÓN DE FOLLAS EN MINIMIZACIÓN DO NÚMERO DAS MESMAS.
ESCALAS 1/2000, 1/1000 E 11500.=xxxx$yyy.dgn=....xxx........=......Catro letras (ou menos)
de identificación. As mesmas que figuran no campo IDF do catálogo. Este identificador será
común para tódolos ficheiros do conxunto de cintas dunha zona, sen

excepcións.=.....$........=....Indicativo de tipo de fichero: "d"para fichero 2d; "t"para ficheiro
3d.=....yyy....=.......Tres díxitos de número de folla, rellenado con ceros á esquerda (001, 020,
101,...).=4.- Cada ficheiro conterá rexistros representando ás entidades cartográficas, en
formato binario compatible con o formato IGDS, e segundo a codificación incluída nesta
especificación.=A información dixital conterá a coordenada Z correspondente á elevación de
cada punto característico das entidades representadas. Para aquelas entidades lineais cuia
representación definitiva sexa obtida mediante pattem lineal, so se incluírá o eixe da entidade
(center line) neste ficheiro.=Para cada unidade de captura entregaransen dous ficheiros en
formato dixital:=1.- Ficheiro en tres dimensións contendo tódalas entidades cartográficas da
unidade de captura con Z codificada. Dos elementos lineais non representables a escala con
simboloxía de pattem so o eixe. Este ficheiro conterá o borde de folla con coordenadas, pero
sen cartela.=2.- Ficheiro en dúas dimensións resultante da proxección do ficheiro anterior
sobre o plano Z=0 constante, cos elementos lineais totalmente simbolizados segundo os
pattem lineais. Este ficheiro cumplirá a condición de que se é debuxado en plotter de plumas
débese poder obter unha copia idéntica do entregado en formato de papel, incluíndo a cartela
oficial, con tódolos seus datos.=5.-NOTAS XERAIS SOBRE A CODIFICACIÓN DE
ENTIDADES CARTOGRÁFICAS EN FORMATO DIXITAL.=Tomando como punto de
partida a Especificación Básica seguírase a siguíente norma para codifica-los distintos atributos de cada entidade:=5. 1. Sobre o color: Utilizarase a asignación numérica de
colores:=ESPEC. BÁSICACOLOR DIXITAL=NEGRO 0.=AZUL 1.=VERDE
2.=VERMELLO 3.=SIENA 4.=5.2. Sobre o espesor: Utilizarase a seguinte asignación
numérica de grosores.=ESPEC. BÁSICAGROSOR DIGL(WEICHT)=0.1 0=0.15 1.=0.2
2.=0.3 3.=0.4 4.=01.5 5.=0.6 6.=0.8 7.=5.3 Sobre a simboloxía das entidades
puntuais: os símbolos puntuais codificaranse como elementos texto (IGDS tipo 17). Codificarase o carácter ASCII especificado os fonts a utilizar:=ESCALA FONT:=500 60.= 1000
61.=5000 62.= Tódolos símbolos terán xustificación centro-centro e o seu tama ño (test
size) será o adecuado para reflexa-lo tamaño indicado na especificación básica para cada
escala.=5.4.Sobre as unidades de traballo: os ficheiros en formato IGDS virán subdivididos
coas seguintes unidades:=IM - 1000MM - 1 UOR.=5.5.Sobre a orixe de coordenadas.
Fixarase unha orixen global de coordenadas polo que o centro do cubo de deseño coincida
coa coordenada UTM.=550.000, 4.750.000, 0.=5.6.Sobre a clase:tódolos elementos serán
codificados como clase primaria.=5.7.Sobre o grupo: no campo grupo gráfico codificarase un
número identificativo de entidade que se especifica neste documento.=5.8.Ficheiros especiales: o proveedor entregará xunto coa primeira entrega unha cinta que conterá os seguintes
ficheiros:=1.-Librería de senibol font.=2.-Librería de células utilizada para a creación da
librería de symbol fonts.=3.-Librería de células utilizada para a xeración da simboloxía
lineal.=4.-Ficheiro semilla (seede file) utilizado.=5.-Taboas de plumas para plotear (si se utilizou previa autorización dos traballos).=6.-A seguinte táboa define como rechea-los atributos
non deducibles da Especificación Básica. O significado de cada columna é:= ENTIDADE:
Nome da entidade cartográfica segundo Especificación Básica.= GRUPO GRÁFICO:
Número que se codificará no campo grupo gráfico de todos aqueles elementos que sexan
compoñentes da entidade correspondente.=NIVEL: Número que se codificará no campo
nivel de todos aqueles elementos que sexan compoñentes de entidade
correspondente.=TIPO: Segundo a primeira letra:=L:A entidade é lineal e a súa simboloxía é
deducible da Especificación Básica.=P:A entidade é lineal e a súa simboloxía definitiva
obterase mediante pattem en o fichero 2D. Neste caso LC e WT representan o tipo de línea e
o grosor respectivamente, co que se codificará a entidade no ficheiro orixinal en tres
dimensións.=B:A entidade obtense mediante bloque cerrado e a súa simboloxía é deducible

da básica.=T:A entidade é un texto e a súa simboloxía obtense da Especificación Básica.=S:A
entidade é un símbolo puntual e codifícase como texto de "sembol font". Se codificará a letra
indicada en cada caso tendo en conta a diferencia de maiúsculas e miniúsculas (ver 6.1).=
APÉNDICE: CODIFICACIÓN XERAL DE ENTIDADES EN FORMATO
DIXITAL=(Campos non deducibles da Especificación Básica)=ESCALA: 1000 e 2.000.-----ENTIDADE
GRUPO
NIVEL TIPO
GRÁFICO
VÍAS DE COMUNICACIÓN
Autoestrada
Autovía 5102
Estrada Nacional
Estrada Comarcal
Estrada Local
Estrada Particular
Pista
Camiño carreteiro
Camiño de ferradura
Senda
Vía pecuaria e cañada
Estrada en construcción
Estrada cortada
Estrada abandonada
Arcén
Ferrocarril ancho normal
Ferrocarril vía estreita
Ferrocarril electrificado
Estación de ferrocarril.
Teleférico, funicuar
Fito kilométrico
Túnel
Línea eléctrica A.T.
Línea elécctrica M.T.
Línea eléctrica B.T.
Línea telefónica
Línea telegráfica

5101
1
5103
5104

1

5201
5202
5203
5204
5205
5115

1
1
5105
1
5107
1
1
5110
1
1
1
1
5115
1
2
2
2
2
1

5301
5302
5303
5304
5305

3
3
3
3
3

5106
5108
5109
5111
5112
5113
5114

L
L
P-LC=O -WT=4
P-LC=O -WT=2
1
P-LC=O -WT=1
P-LC=O -WT=1
1
P-LC=O -WT=O
P-LC=O -WT=O
P-LC=2 -WT=1
1
L
L
L
L
T
1
L
P-LC=6 -WT=3
P-LC=6 -WT=1
P-LC=6 -WT=2
B
P-LC=4 -WT=2
T
L
P-LC=4 -WT=4
P-LC=4 -WT=2
P-LC=4 -WT=O
P-LC=6 -WT=2
P-LC=6 -WT=O

=CODIFICACIÓN XERAL DE ENTIDADES EN FORMATO DIXITAL=(Campos non
deducibles da Especificación Básica)=ESCALA: 1000 e 2.000=------------------------------------

ENTIDADE
Subestación Transformadora
Trasformador
Receptor-emisor
Telecomunicacións
5308
Paso a nivel
Paso superior
Paso inferior
Ponte ou viaducto
Torre tendido eléctrico 5309

GRUPO
GRÁFICO

NIVEL

5306
5307

3
3

3

B

TIPO
B
B

L
L
L
3

L
B

Poste
Farola

5310
5311

3
3

S-Letra A
S-Letra B

=EDIFICIOS CONSTRUCCIÓNS E ESPACIOS LIBRES=--------------------------------------Edificio público ou singular
5401
4
B
Edificio privado
5402
4
B
Edificio en construcción 5403
4
B
Ruínas
5404
4
B
Cemiterio
5405
4
Muro, parede ou tapia
5406
4
P-LC=5 -WT=O
Alambrada, cerca metálica
5407
4
P-LC=3 -WT=O
Seto vivo
5408
4
P-LC=6 -WT=1
Parque
5409
4
B
Xardín
5410
4
B
Árbore illada
5411
4
B
Masa de árbores
5412
4
B
Piscina, estanque
5413
4
B
Instalacións deportivas 5414
4
B
Presa
5901
9
B
Conducción subterránea 5415
4
P-LC=1 -WT=2
=CODIFICACIóN XERAL DE ENTIDADES EN FORMATO DIXITAL=(Campos non
deducibles da Especificación Básica)=ESCALA: 1000 e 2.000=------------------------------------

ENTIDAD

GRUPO
GRÁFICO

Muíño
Depósito elevado
5417
Depósito a nivel
5418
Bocamina en pozo vertical
Bocamina en galería
5420
Canteira
5421
Muro de contención
5422

NIVEL

TIPO

5416
4
4
5419
4
4
4

4
B
B
B
4
S-Letra d
S-Letra e
B
P-LC=2 -WT=1

=PUNTOS DE REFERENCIA=-------------------------------------------------------------------------Vértice xeodésico 1ª orde
Vértice xeodésico 2ª orde
Vértice xeodésico 3ª orde
Vértice topográfico
Punto de poligonación
Punto de nivelación
Fito de provincia
Fito de termo municipal
Punto de apoio
Punto principal

5501
5502
5503
5504
5505
5506
5507
5508
5509
5510

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

S -Letra C
S-Letra D
S-Letra E
S-Letra F
S-Letra G
S-Letra H
S-Letra 1
S-Letra X
S-Letra K
S-Letra L

=LíMITES=-------------------------------------------------------------------------------------------------Nación
Provincia
Termo municipal
Anexo
Parcela
Cultivo
Embalse

5602
5603

6001

5601
6
6
5604
5701
5801
10

6
P-LC=7 -WT=4
P-LC=7 -WT=2
P-LC=1 -WT=3
6
P-LC=1 -WT=1
7
L
8
L
L

=CODIFICACIÓN XERAL DE ENTIDADES EN FORMATO DIXITAL=(Campos non
deducibles da Especificación Básica)=ESCALA: 1000 e 2.000.------------------------------------GRUPO
GRÁFICO
NIVEL
ENTIDADE
HIDROGRAFÍA E COSTA
Río
6002
Regato
Lago, lagoa, charco permanente6004
Acueducto
5902
Canle
Acequía
5904
Manantial
6005
Fonte
Pozo
EmbarcadeIro
Porto
Dársena
5909
Dique
Muelle
Faro
Ensenada
6006
Línea de Costa (auga)
6007

TIPO

10
6003
10
9
5903
9
10
5905
5906
5907
5908
9
5910
5911
5912
10
10

L
10
L
B
P-LC=2 -WT=4
9
P-LC=2 -WT=3
P-LC=5 -WT=3
S-Letra M
9
S-Letra N
9
B
9
9
9
9
9

P-LC=7 -WT=2
B

L

=ELEMENTOS URBANOS.----------------------------------------------------------------------------Beirarrúa
Cabina telefónica
Entrada de metro
Estatua ou monumento
Quíosco 6219

6101
6214
6215
6216
12

11
12
12
12

L
B
S-Letra c
B
B

=HIPSOGRAFíA.------------------------------------------------------------------------------------------Curva de nivel

6301

13

L

=CODIFICACIÓN XERAL DE ENTIDADES EN FORMATO DIXITAL=(Campos non
deducibles de a Especificación Básica)=ESCALA: 1000 e 2.000.---------------------------------GRUPO

ENTIDADE

GRÁFICO

NIVEL

TIPO

Curva directora
Curva interpolada
Curva depresión
Escarpado
Zanxa
Desmonte
Terraplén
Talude
Acantilado
Punto Acotado

6302
6303
6304
6401

13
13
13
14
6402
14
14
6405
14
13

L
L
L
P-LC=1 -WT=2
14
P-LC=2 -WT=2
P-LC=3 -WT=2
P-LC=4 -WT=2
14
P-LC=5 -WT=2
P-LC=6 -WT=2

6403
6404
6406
6305

=OUTROS ELEMENTOS.-------------------------------------------------------------------------------Borde de follas con coordenadas en UTM e xeográficas 62=Cartela con tódolos seus datos
63=Os textos irán no mesmo nivel que o elemento ó que definen”--------------------------------7.- LICENCIA EUROTAXI .- O Sr. Secretario di que as bases para o eurotaxi son practicamente imposibles de conseguír, e que se recurreu ó Consultor, onde xa se decía basicamente o que xa sabían. di que nas bases non está recollido o non facerse cargo do taxi
durante 6 meses, como causa inmediata de rescisión, porque iso xa está recollido no Decreto
763 do ano 1979.-------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Noriega di que o grupo municipal do BNG ve este tema positivo, e que saben do
valeiro xurídico do tema, pero que se van abster por unha cuestión de profilaxe xurídica.-----O Sr. Parajó di que ven positivo o tema e pide que se metan máis taxis. O Sr. secretario
respóndele que están pendentes de que a xunta os saque, que senón non lles dan tarxetas e
non poden sair co taxi do concello.----------------------------------------------------------------------O pleno do concello, por catorce votos a favor (dos Sres. Blanco Martínez, Castroagudín
Valladares, Cajaraville Campos, Ouro Calvelo, Mata Iglesias, Aller Suárez, Fandiño Pazos,
Neira Picallo, Filloy Villar, Fernández Fernández, Parajó Liñares, Hombre Eiras, Tallón
Mesías, e da Sra. Blanco Fernández) e tres abstencións (do Sr. Noriega Sánchez e das Sras.
Bugallo Rodríguez e Amieiro Rodríguez), acorda aprobar as “Bases do Eurotaxi”, que copiadas literalmente, din o que segue:”BASES EUROTAXI= Téndose aprobado polo pleno do
concello a creación dunha parada de autoturismo especialmente adaptado a persoas con minusvalías
fisicas (serie VT), existindo informe favorable da Dirección Xeral de Transportes da Xunta de
Galicia para a creación da citada parada de eurotaxi, e téndose notificado ós titulares das licencias de
autoturismo clase B) existentes neste Concello, proponse 6 Pleno a creación de forma definitiva da
citada parada de eurotaxi, debendo cubrirse por concurso público con arreglo ás seguintes bases
segundo o disposto no Decreto 763/79, modificado por Real Decreto 236/83 e Real Decreto
1080/89:=1. Os solicitantes deberán estar en posesión do permiso de conducir clase B2.=2. Poderán
solicitar esta licencia os conductores asalariados dos titulares de licencias que presten servicio con
plena e exclusiva dedicación na profesión, acreditada mediante a posesión e vixencia do permiso de
conducir e a inscripción e a cotización en tal concepto á Segundade Social, que terán preferencia
absoluta.=3. No caso de non solicitar a licencia ningún conductor asalariado, poderán solicitala
tódalas persoas fisicas ou xurídicas que o desexen mediante concurso libre. A solicitude será formulada polo interesado coas acreditacións persoais e profesionais que estime oportunas, debendo estar
igualmente en posesión do permiso de conducir clase B2 e afiliados á Seguridade Social no
concepto correspondiente ou declaración xurada de que se afiliarán caso de serlle adxudicada a

praza=4. O solicitante da licencia ó que lle sexa adxudicada deberá acreditar ante a Corporación,
dentro dos trinta días seguintes 6 da concesión da correspondente licencia, que figura dado de alta
como contribuínte no I.A.E.=5. No prazo de sesenta días naturais, contados dende a data da concesión da licencia, o titular está obrigado a prestar servicio de xeito inmediato e co vehículo afecto á
mesma.=6. O vehículo que se destine a esta parada terá que estar adaptado 6 especificado no Decreto
3 5/2000, de 28 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento de Desenvolvemento e execución da
Lea de Accesibilidade e supresión de barreiras da Comunidade Autónoma de Galicia=7. O prazo de
presentación de instancias será de vinte días naturais contados a partir do día seguinte á publicación
do anuncio das presentes bases no
B.O.P.”---------------------------------------------------------------------8.- I.V.T.M. HISTÓRICOS (ORDENANZA).- O Sr. Alcalde di que se trata de non cobrarlle o
I.V.T.M. a estes vehículos, e di que xa foi a
comisión.------------------------------------------------------O Sr. Secretario di que son tódolos vehículos a partir do
C-5129-G.----------------------------------O Sr. Noriega di que se quedou en posicionarse no pleno, e que o grupo municipal do BNG non
ten inconvinte en que isto se
aprobe.----------------------------------------------------------------------------O Sr. Parajó di que o grupo municipal do PSdeG-PSOE tamén o ve
ben.-----------------------------O pleno do concello, por unanimidade, acorda aproba-la “Ordenanza Fiscal Reguladora do
I.V.T.M. sobre vehículos de tracción mecánica para o ano 2001”, que copiada literalmente, di o que
segue:”PROPOSTA DE MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA

DO IMPOSTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECÁNICA PARA O ANO 2001=
A lei 50/1998, de 30 de decembro, de Medidas Fiscais, Administrativas e da Orden Social,
introduciu no seu Capitulo IV, relativo ó Sistema Tributario local, determinadas modificacións da Lei 39/1988, de 28 de decembro, reguladora das Facendas Locais e, en concreto, no
apartado 24º do artigo 18, dáse nova redacción ó artigo 96 da citada Lei 39/1988, que se refire
ó Imposto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, e facúltase no apartado 6 ós conce-llos
para establecer determinadas bonificacións, entre as que se recolle a posibilidade de regular
unha bonificación de ata o 100 por 100 da cuota do imposto para os vehículos históricos, ou
aqueles que teñan unha antigüidade mínima de vintecinco anos contados a partir da data da
súa fabricación.=No uso da facultade concedida e co fin de salvagarda-lo carácter representativo e simbólico dunha determinada época de producción automovilística e fomenta-la
conservación do patrimonio histórico, dada a importante significación que aquela tivo na
nosa cultura, considérase procedente propoñer que polo Concello se estableza, para este tipo
de vehículos, a bonificación autorizada do 100 por 100 da cuota do Imposto sobre Vehículos
de Tracción Mecánica.=Por elo e en virtude das previsions contidas nos artigos 50, 82 e 97 do
Real Decreto 2568/1986, de 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, unha vez recabados os
preceptivos informes de Intervención e Secretaría Xeral, polo Concello Pleno se aprobe,
previa ratificación da inclusión do asunto da Orden do Día, o seguinte acordo:= ”Primeiro:
Aprobar provisionalmente a presente modificación da Ordenanza Fiscal reguladora do
Imposto sobre Vehículos de Tracción Mecánica no sentido que a continuación se indica:=”
Os vehículos históricos ou aqueles que teñan unha antiguídade mínima de 25 anos gozarán
dunha bonificación do 100% da cuota do imposto.=Dita antigüidade será contada a partir da
data da súa fabricación, ou se esta non se coñecera, tomarase como tal a da súa primeira
matriculación ou, no seu defecto, a data na que o correspondente tipo ou variante se deixou
de fabricar”.=”Segundo: A aprobación provisional da modificación da Ordenanza Fiscal
reguladora do Imposto sobre Vehículos de Tracción Mecánica que contén o apartado precedente quedará elevada automaticamente a definitiva se durante o periodo de exposición ó
público non se presentase ningunha reclamación. Unha vez definitiva esta modificación
comenzará a aplicarse con efectos do día 7 de xaneiro do ano 2001.”------------------------------

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

O SECRETARIO ACCTAL.,

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DO CONCELLO QUE TIVO
LUGAR O DÍA 30 DE NOVEMBRO DO 2000.
SEÑORES ASISTENTES:
Alcalde-Presidente:
D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros:
D. Antonio Castroagudín Valladares
D. Manuel R. Cajaraville Campos
D. Urbano Ouro Calvelo
D. Manuel Mata Iglesias
D. Juan B. Aller Suárez
D. Mario Fandiño Pazos
D. Ramón Fernández Fernández
D. Manuel A. Filloy Villar
D. José Manuel Neira Picallo
D. F. Manuel Parajó Liñares
D. Manuel Tallón Mesías
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.

Na casa do concello de Teo, a trinta de novembro
do dous mil.
Sendo as vinte horas, e baixo a presidencia do Sr.
Alcalde, D. Armando U. Blanco Martínez, reuniuse
en primeira convocatoria o pleno do concello, con
asistencia dos dezasete membros que o compoñen
e que se fixan na marxe, a fin de levar a cabo a
sesión ordinaria convocada para este día.
Asiste o Secretario acctal. da Corporación, D. Jesús
Naveira Vázquez.
Pola presidencia declárase sesión pública, e antes
de entrar na orde do día o Sr. Alcalde dá conta das
paralizacións de obra decretadas desde o último
pleno ordinario, que foron as seguintes:
- O 21/11/00 das obras de cerre e galpón de “CASA
GRANDE DE CORNIDE SL”, en Cornide-Calo,
por carecer de licencia.
De seguido pásase a coñecemento e resolución dos
asuntos incluídos na seguinte
ORDE DO DÍA:

1.- ACTAS DAS SESIÓNS ANTERIORES .- O
Sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da sesión que tivo lugar o día
10-11-00 , que foi distribuído coa convocatoria da actual.
O Sr. Hombre di que no punto 8, na Ordenanza de Vehículos Históricos, onde di “O
Secretario di que son tódolos vehículos a partir do C-5129-G”, hai que engadir “cara atrás”.
O pleno do concello, por unanimidade dos dezasete membros , sendo o número legal o
de dezasete, acorda aproba-lo borrador, unha vez realizada a corrección proposta, e que se
rexistre no libro correspondente.
A Sra. Bugallo Rodríguez pide a palabra por unha cuestión de orde e di que o grupo
municipal do BNG quere manifesta-la súa protesta pola non incorporación na orde do día das
mocións que presentaron en día e hora. Di que deberían integrarse e facerse as Comisións
Informativas de rigor. O Sr. Alcalde respóndelle que a orde do día xa estaba feita ,e a Sra. Bugallo
dille que non. O Sr. Alcalde dille que queda a protesta feita.
O Sr. Alcalde pregunta se hai algunha moción de urxencia. O Sr. Noriega di que o grupo
municipal do BNG ten tres, e que as presentan por vía de urxencia porque non lles deixaron
outra saída.
2.- MOCIÓN DO BNG SOBRE ORDENANZA DAS TARXETAS DE ESTACIONAMENTO PARA PERSOAS CON MINUSVALIDEZ .-O Sr. Noriega di que traen esta
ordenanza por vía de urxencia porque non lles deixaron outra saída. Di que esta moción foi
presentada en tempo e forma para que fora incluida na orde do día e tratada previamente en

Comisión Informativa, cousa que non aconteceu. Dille ó Sr. Alcalde que resulta evidente que
boicotea os plenos ordinarios(non o Sr. Secretario), porque sempre lle molestou a transparencia e
sempre lle gustou taparlle a boca a todo aquel que non pensa coma el. Di que desde o BNG non
están pola labor de seguirlle o xogo, e que presentan esta iniciativa que pretende regular dun xeito
concreto, claro e simple a concesión das tarxetas de estacionamento para persoas con
minusvalidez. Di que esta ordenanza non a inventaron, que está basada na lei existente.Di que
quere recalcar que querían que a ordenanza fose por Comisión Informativa.
O pleno do concello, por nove votos a favor (dos Sres. Noriega Sánchez, Tallón Mesías,
Fandiño Pazos, Neira Picallo, Filloy Villar e Fernández Fernández, e das Sras. Bugallo
Rodríguez, Amieiro Rodríguez e Blanco Fernández), seis en contra (dos Sres. Blanco Martínez,
Castroagudín Valladares, Cajaraville Campos, Ouro Calvelo, Mata Iglesias e Aller Suárez), e dúas
abstención (dos Sres. Parajó Liñares e Hombre Eiras), acorda aproba-la urxencia e incluir na orde
do día a moción do BNG sobre “Ordenanza reguladora das tarxetas de estacionamento para
persoas con minusvalidez”, á que dá lectura o Sr. Noriega Sánchez, e que copiada literalmente, di
o que segue: “1. Obxecto.=A presente ordenanza ten por obxecto a regulamentación da
expedición polo Concello de Teo das tarxetas de estacionamento para persoas con minusvalidez
ó abeiro do disposto nos artigos 27,2 da Lei 8/1997, do 20 de agosto, de accesibilidade e
supresión de barreiras na Comunidade Autónoma de Galicia, e 50.2 e 53.1 do Decreto 35/2000,
do 28 de xaneiro, polo que se aproba o regulamento de desenvolvemento e execución da Lei de
accesibilidade e supresión de barreiras na Comunidade Autónoma de Galicia.=2. Titulares= 2.1.
A tarxeta de estacionamento para persoas con minusvalidez concederase ás persoas que, estando
empadroadas neste Concello, presenten graves problemas de mobilidade. A tarxeta outorgarase
como documento acreditativo da súa situación, con carácter persoal e intransferible, coa
finalidade de favorece-lo uso dos transportes privados e para que o/a seu/súa titular poida gozar
das facilidades de estacionamento relacionadas coa devandita tarxeta.=2.2. Terán dereito á
expedición da tarxeta de estacionarnento para persoas con minusvalidez todos e todas aqueles
interesados que teñan recoñecida a imposibiliade do transporte público polos equipos de
estimación e orientación (EVO) dependentes das seccións de cualificación e estimación de
minusvalidez.=3. Solicitudes.=As solicitudes para a expedición da tarxeta de estacionamento para
persoas con minusvalidez, acompañaranse da seguinte documentación:=1. Solicitude en impreso
oficial normalizado que se obterá no Departamento dos Servicios Sociais do Concello= 2. DNI
do titular da tarxeta.=3 . Certificado de empadroamento.=4. Unha fotografía tamaño carné.=4.
Procedemento=4.1. Presentada a solicitude á que se fai referencia no punto 3 no Rexistro do
Concello coa documentación pertinente, remitirase copia da mesma ó equipo de valoración e
orientación (EVO) correspondente para a realización do informe preceptivo e vinculante para a
resolución do procedemento ó que se refire o artigo 53. 1. b) do Decreto 35/2000, do 28 de
xaneiro.=4.2. Recibido no Concello o informe referido no punto anterior, polo Departamento de
Servicios Sociais do Concello elevarase o expediente completo á Alcaldía, para que dicte a
resolución pertinente, concedendo ou denegando a tarxeta solicitada.=4.3. A devandita
resolución será notificada ó interesado ou interesada de conformidade co disposto na Lei
30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do
procedemento administrativo común.=4.4. O modelo de tarxeta, que é único para todo o ámbito
da Comunidade Autónoma de Galicia, axustarase ás características sinaladas no anexo III do
Decreto 35/2000, do 28 de xaneiro, e deberá leva-la sinatura ou marca autorizada do/a titular da
tarxeta.=Cando se utilice, a tarxeta deberá colocarse na parte dianteira do vehículo, de maneira
que unicamente o anverso da tarxeta sexa claramente visible para o seu control.=5. Validez e
caducidade das tarxetas.=5.1. As tarxetas concedidas polo Concello, de conformidade co
disposto no procedemento regulado no punto 4, terán validez en todo o territorio da Comunidade
Autónoma de Galicia. Non obstante, no caso de cambio de domicilio da persoa beneficiaria
dunha tarxeta de estacionamento, esta deberá solicita-lo traslado do expediente ó novo municipio
de residencia.=5.2 No caso de que a cualificación da minusvalidez sexa permanente, a tarxeta
caducará ós dez anos da concesión e, no caso de que a cualificación da minusvalidez sexa

provisional, caducará cando transcurra o prazo que esta indique.=5.3. Para a renovación deberase
seguir o mesmo procedemento que se seguise para o outorgamento da tarxeta inicial. Para tal
efecto, un mes antes de que caduque a tarxeta, o/a titular deberá solicitar unha nova tarxeta,
tendo a obriga de entrega-la anterior no momento de retira-la actualizada.=5.4. No caso de que se
detecte o uso indebido da tarxeta de maneira reiterada e debidamente probada, con
independencia da sanción pecuniaria que puidese recaer como consecuencia do expediente
sancionador incoado para tal efecto, a citada tarxeta será retirada durante o prazo de dous anos
polo órgano que a outorgase.=Disposición final=A presente ordenanza entrará en vigor unha vez
publicado integramente o seu texto no Boletín Oficial da Provincia, de conformidade co disposto
no artigo 70.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, e transcorra o
prazo de 15 días hábiles previsto no artigo 65.2 da devandita lei, e permanecerá en vigor ata a súa
modificación ou derogación expresa.
O Sr. Alcalde di non ve a urxencia da moción. Di que esto xa se fai no concello, e
pregúntalle ó Sr. Secretario se é así. Este respóndelle que si. O Sr. Alcalde di que eso non quita
que vexan a moción correcta, porque é o que di a lei, e é o que se está facendo. O Sr. Noriega
dille que a ordenanza di o que di a lei, e que a tarxeta se envía desde a Secretaría e non desde
Asuntos Sociais. O Sr. Alcalde cédelle a palabra ó portavoz do grupo municipal do PP, que dá
lectura á resposta, que copiada literalmente, di o que segue:”Examinada a moción non existe
impedimento xurídico algún para a súa aprobación, toda vez que se axusta ó establecido nos
artigos 50, 52 y 53 do Decreto Autonómico 35/2000 de 26 de xaneiro dictado en
desenvolvemento da Lei 8/1997 de 20 de agosto sobre accesibilidade e supresión de barreiras na
Comunidade Autónoma de Galicia.”.
O Sr. Parajó di que ve ben que se den estas tarxetas, e que xa se está facendo, non sabe se
desde Secretaría ou desde Servicios Sociais.
O pleno do concello, por unanimidade, acorda aproba-la moción.

3.-MOCIÓN DO BNG SOBRE A BIBLIOTECA MUNICIPAL .-O Sr. Noriega
Sánchez di que se non vivísemos nun concello surrealista, este tipo de mocións non terían
sentido. Dille ó Sr. Alcalde que non ten sentido que tres anos despois de recibir unha axuda
importante da Consellería para poder contar cunha biblioteca municipal, esta siga pechada, e que
non se pode deixar de dar un servicio cando houbo un investimento en cartos públicos para que
este servicio se poidera ofrecer. Manifesta que os libros non están para comer, senón para poder
lelos, que a biblioteca non está para adornar , senón para estudiar, levar libros en préstamo,
consultar cousas. Di que por eso se lle concedeu a axuda a este concello, e que por iso presentan
esta moción.
O pleno do concello, por dez votos a favor ( dos Sres. Noriega Sánchez, Parajó Liñares,
Tallón Mesías, Fandiño Pazos, Neira Picallo, Filloy Villar e Fernández Fernández, e das Sras.
Bugallo Rodríguez, Amieiro Rodríguez e Blanco Fernández), seis en contra(dos Sres. Blanco
Martínez, Castroagudín Valladares, Cajaraville Campos, Ouro Calvelo, Mata Iglesias e Aller
Suárez), e unha abstención(do Sr. Hombre Eiras), acorda aproba-la urxencia e incluir na orde do
día a moción do BNG sobre “A Biblioteca Municipal”, á que dá lectura o Sr. Noriega, e que
copiada literalmente, di o que segue:”No ano 1997 a Consellería de Cultura acondicionou un
local na Ramallosa a petición do Concello de Teo para a apertura da primeira Biblioteca
Municipal. Nese mesmo ano, a Consellería tamén enviou 2088 títulos que supuxeron 3.100.000
ptas das arcas públicas Nos meses seguintes, a catalogación dos mesmos. Dende o B.N.G somos
conscientes da necesidade deste tipo de infraestructuras, situación que resulta máis evidente neste
Concello, que se caracteriza por ter un importante número de alumnos que cursan estudios no

Ensino Medio e na Universidade e demandan este tipo de servicios. Resulta verdadeiramente
incomprensible que tres anos despois de recibi-la axuda da Consellería, a Biblioteca permaneza
infrautilizada por non decir pechada. Por estes motivos,o Grupo Municipal do BNG PROPÓN a
adopción do seguinte acordo:=A contratación mediante concurso público dun ou dunha auxiliar
que poña en marcha e atenda a Biblioteca Municipal.O prazo para esta contratación non deberá
ser superior a dous meses.=Que no prazo de dous meses a Comisión de Cultura elabore unha
proposta para o pleno na cal se especifique as normas de funcionamento da Biblioteca e a
posibilidade futura de establecer locais deste tipo noutras parroquias do Concello”.
O Sr. Alcalde di que a biblioteca ou sá de lectura está aberta con xente que está no
concello traballando, e que cre que aínda está aberta nalgún horario. Di que non se pode poñer
unha persoa por non haber partida presupostaria. O Sr. Noriega respóndelle que lle dan dous
meses, e que ó mellor aproba os presupostos e xa hai partida presupostaria. O Sr. Alcalde dille
que vai nos próximos presupostos, igual que outras cousas das que xa falará. O Sr. Noriega dille
que a 30 de novembro non temos presupostos, e que houbo un investimento de cartos públicos
que non se empregaron para o que se concederon. Di que agora hai unha nova coletiña, que é “
non hai partida presupostaria”. Pregúntalle ó Sr. Alcalde para que pideu entón os cartos, e este
respóndelle que para te-las cousas. Di que no próximo presuposto vai a partida.
O Sr. Parajó di que a biblioteca é necesaria, e que se a temos é lóxico que estea aberta. Di
que se hai obxectores, que fagan ese servicio, e que senón que nos próximos presupostos se faga.
Di que agora se debe buscar unha persoa.
O Sr. Noriega di que se está falando dun auxiliar de biblioteca, e non dun arquitecto
técnico.
O Sr. Neira di que se pode contratar persoal laboral temporal sen estar en presupostos.
O Sr. Alcalde di que non van apoia-la moción. O Sr. Noriega pregúntalle se que non é
urxente, é que está pechada. O Sr. Alcalde dille ó Sr. Noriega que será cando el ven de noite.
Sometida a votación, a moción acada dez votos a favor ( dos Sres. Noriega Sánchez,
Parajó Liñares, Tallón Mesías, Fandiño Pazos, Neira Picallo, Filloy Villar e Fernández
Fernández, e das Sras. Bugallo Rodríguez, Amieiro Rodríguez e Blanco Fernández), seis en
contra( dos Sres. Blanco Martínez, Castroagudín Valladares, Cajaraville Campos, Ouro Calvelo,
Mata Iglesias e Aller Suárez), e unha abstención(do Sr. Hombre Eiras),polo que resulta
aprobada.
O Sr. Hombre solicita explicación de voto e di que se está aprobando unha moción que
implica a creación dun posto de traballo, e que quere sabe-la opinión do representante dos
traballadores. Di que unha biblioteca é algo importante, e que mentras non se aprobe o
presuposto, que é onde se establece a relación de traballadores, se vai abster.
4.-MOCIÓN DO BNG SOBRE O ACONDICIONAMENTO, MANTEMENTO E
XESTIÓN DO PAVILLÓN POLIDEPORTIVO DOS TILOS .-O pleno do concello, por dez
votos a favor ( dos Sres. Noriega Sánchez, Parajó Liñares, Tallón Mesías, Fandiño Pazos, Neira
Picallo, Filloy Villar e Fernández Fernández, e das Sras. Bugallo Rodríguez, Amieiro Rodríguez e
Blanco Fernández), seis en contra( dos Sres. Blanco Martínez, Castroagudín Valladares,
Cajaraville Campos, Ouro Calvelo, Mata Iglesias e Aller Suárez), e unha abstención(do Sr.
Hombre Eiras), acorda aproba-la urxencia e incluir na orde do día a moción do BNG sobre o
“Acondicionamento, mantemento e xestión do pavillón polideportivo dos Tilos”, á que dá lectura
o Sr. Noriega, e que copiada literalmente, di o que segue:”Desde a súa inauguración, xa na
pasada primavera, o pavillón polideportivo dos Tilos ven padecendo as consecuencias dunha
actuación improvisada.=Por unha banda, o estado de limpeza e hixiene pública é lamentable: o
pó propio da construcción mantén unha nube permanente sobre a cancha xa que, unha vez
rematada a obra, non se procediu á limpeza de posta en marcha adecuada; ademais, a limpeza de
baños e zonas de aseo é claramente deficitaria ou non existe.=Por outra banda, aprécianse graves
carencias que provocan un uso en condicións límite das instalacións: os deportistas non poden
disfrutar de auga quente para o seu aseo (situación especialmente grave no caso dos nenos/as do

colexio), non existe un conserxe que se encargue do coidado e bo uso do pavillón, non están
definidas ou claras as prioridades de uso,... Neste sentido, compre fixar con precisión as
condicións de acceso e uso dos nenos e nenas do Colexio dos Tilos ás instalacións,
consideramos que prioritarias.=O máis grave desta situación é a súa persistencia no tempo, que
semella prolongarse sen saber como nen cando se vai resolver. As contestacións do Alcalde ás
preguntas do BNG sobre o tema nos últimos plenos redúcense ó "estamos nelo” retórica
acostumbrada falta de concrecións, compromisos e de prazos.=As actuacións levadas a cabo pola
Alcaldía (barrido superficial de cando en vez) redúcense a meros parches que non logran paliar
un problema que é xa de saúde pública.=Por estes motivos, o Grupo Municipal do BNG
PROPÓN a adopción do seguinte acordo:=Que se contrate a unha empresa de limpeza
especializada para que no prazo dunha semana proceda a limpar a fondo toda a instalación.=Que
o grupo de goberno traia ó pleno ordinario do próximo mes, ou a un extraordinario se o houbese
antes, unha proposta de bases de contratación laboral dun ou dunha conserxe que, con adicación
permanente, se encargue tamén da limpeza diaria do pavilIón e do seu mantemento nas debidas
condicións hixiénicas e de uso deportivo.=Que unha vez aprobadas as bases de contratación, se
proceda con carácter de urxencia a cubri-lo posto sinalado segundo o procedemento que estas
sinalen.=Que mentras non se resolva definitivamente esta situación, se faga un seguimento diario
da situación por persoal de plantilla do Concello.=Que no prazo de 15 días se acomode a caldeira
do quentador de auga para que funcione con bombonas de gas envasado, e se poida así
asegura-lo servicio de combustible mentras non chegue a rede de Gas Galicia ás
instalacións.=Que este Pleno fixe, coa aprobación desta moción, o carácter prioritario de uso que
deben te-los nenos e nenas do Colexio Público dos Tilos do pavillón, desprazando a outras horas
actividades deportivas que na actualidade impiden que estes o usen en horario escolar.= Priorizar
no uso dos pavillóns municipais ós residentes de Teo e, especificamente, a aqueles e aquelas que
non contan con outras instalacións públicas ou privadas nas que poder realiza-la actividade
deportiva.=Facer pública, nas portas dos pavillóns municipais, as reservas de uso aprobadas
polo/a responsable municipal da área (segundo criterios claros, públicos e que tendan a favorecer
o uso social e colectivo), para así posibilitar que toda a poboación os coñeza e poida reclamar se
considera que sofre algún tipo de discriminación ou existe algún tipo de favoritismo”.
O Sr. Noriega di que sabe que a resposta do Sr. Alcalde vai ser “non hai partida
presupostaria”, e que, novamente, se non estivesemos nun concello surrealista, esto non tería
ningún sentido. Di que levamos seis meses co pavillón dos Tilos inaugurado, e que esta é a
situación.Di que, desgraciadamente, o Sr. Alcalde vincula a solución destes problemas á
aprobación duns presupostos que xa deberían estar aprobados fai once meses. Di que para outras
cousas, paparotadas, festas e troulas si que parece que hai cartos, pero para isto non, e que ó
mellor teme o dito “mens sana in corpore sano”. Pregúntalle ó Sr. Alcalde se para el non é unha
prioridade un problema de saúde pública, e se neste concello se fan as cousas para que sexan
inauguradas ou para utilizalas.
O Sr. Alcalde di que cando se puxo en marcha o pavillón, se contrataron uns señores para
facer unha limpeza a fondo. Di que a nube de pó é por deficiencias na pintura da pista, e que en
Calo houbo o mesmo problema, e que se están pedindo presupostos para pintar. Di que agora o
fan tódalas semanas os obreiros e que se compraron tres máquinas, unha para cada pavillón, para
facelo máis comodamente. Di que sobre o tema o gas se fixeron xestións con Gas Galicia, e que
como non se vai levar ata que rematen as obras, se comprometeron a levar un depósito cre que
para antes de nadal. Di que o uso do pavillón o fan da mellor maneira posible os traballadores do
departamento de deportes. Di que tivo unha xuntanza cos membros da APA, e que se contratará
persoal nos novos presupostos. Di que se quixo facer cunha persoa que xa traballaba para o
concello, e que dixeron que se pasaba do 10% non era legal contratar a esa persoa. Xa se lles

explicou ós da APA as outras horas para usar os nenos, e hai unhas señoras maiores que fan
ximnasia alí, e falouse para que poidan ir os nenos. Di que sempre se prioriza á xente de Teo.
Houbo alí xente de Santiago, cre que algúns deles viven en Teo, e sempre coa condición de que
se os habitantes de Teo solicitaban para as mesmas horas, tiñan que deixalo. Di que non hai
partida presupostaria para contratar unha persoa. O Sr. Noriega dille que hai que face-las bases de
contratación , levalas a pleno, e que para daquela xa haberá presupostos. O Sr. Alcalde di que
non sabe se é legal esta moción, e que se queren aprobala, que o fagan, xa que teñen maioría cos
seus compañeiros do Partido Popular.
O Sr. Parajó di que é defensor total dos pavillóns, e que quere que estean utilizados ó
máximo, e co máximo de limpeza. Di que botan en fallaque a moción do BNG se ubica só no
pavillón dos Tilos, e que o de Calo está bastante peor, que o limpa o ordenanza do colexio, para o
que se lle dá unha extra, e tampouco se fala do da Ramallosa, que non se pide nada para el. Di
que vai votar en contra, se non se inclúe ós outros.
O Sr. Noriega toma a palabra no segundo turno, e di que fan deporte alí, e que se
inaugurou sen rematar e que estivo Fraga. O Sr. Alcalde di que non se puido contratar a ninguén
porque non había presuposto. O Sr. Noriega pregúntalle se é certo de que hai no concello cento
trinta firmas sobre o tema. O Sr. Alcalde pregúntalle ó Sr. Secretario, e este dille que si, pero que
non son todas de veciños de Teo.
O Sr. Noriega pregúntalle ó Sr. Parajó se fixo deporte algunha vez, e este respóndelle que
facía deporte antes de que o Sr. Noriega nacese. O Sr. Noriega dille que xa saben que fixo
deporte no pavillón de Calo, e que xa está limpo, con auga e conserxe. Di que non poden
reclamar esto para Calo porque xa o ten.
O Sr. Parajó di que se non se fala do da Ramallosa, e o Sr. Noriega di que descoñece o
que pasa na Ramallosa. Pero que é evidente que hai cento trinta firmas presentadas e dous
rapaces con ataque de asma, e que se é problema da pintura, por que se puxo tamén nos Tilos. O
Sr. Alcalde di que se está tratando levar todo o mellor posible, e dille ó Sr. Noriega que é un
oportunista, que só trae ás cousas a pleno cando ve que se están facendo cousas. O Sr. Noriega
pide a palabra por alusións é di que son representantes do pobo e que teñen que intentar
remedia-las deficiencias. o Sr. Alcalde dille ó sr. Noriega que é moi catastrofista, e que hoxe están
limpando, e que no concello as cousas normais se fan no momento, e os milagres en 8 días. Di
que en xaneiro se aprobaran os presupostos e que se levará unha persoa para alí.
O Sr. Parajó di que en vez de propoñer unha persoa só para alí, que habería que buscar a
alguén que limpase tódolos pavillóns.
Sometida a votación, esta moción acada oito votos a favor ( dos Sres. Noriega Sánchez,
Tallón Mesías, Fandiño pazos, Neira Picallo, Filloy Villar e Fernández Fernández, e das Sras.
Bugallo Rodríguez e Amieiro Rodríguez), seis en contra ( dos Sres. Blanco Martínez,
Castroagudín Valladares, Cajaraville Campos, Ouro Calvelo, Mata Iglesias e Aller Suárez) e tres
abstencións( dos Sres. Parajó Liñares e Hombre Eiras, e da Sra. Blanco Fernández), polo que
resulta aprobada.
O Sr. Hombre solicita explicación de voto e di que se vai abster polos mismos motivos
que na moción anterior.
A Sra. Blanco Fernández solicita explicación de voto e di que ve a necesidade que teñen
os polideportivos, que deben coidarse, e que debería pagarse unha cantidade simbólica para
concienciar á xente e para gastos de mantemento.
O Sr. Tallón Mesías tamén solicita explicación de voto e di que vai votar a favor porque
ve ben todo o que sexa limpeza dos polideportivos.
5.- MOCIÓN DO PSdeG-PSOE SOBRE TRANSPORTE PARA O CENTRO
MÉDICO DE CALO .-O pleno do concello, por once votos a favor (dos Sres. Noriega Sánchez,
Parajó Liñares, Hombre Eiras,Tallón Mesías, Fandiño Pazos, Neira Picallo, Filloy Villar e
Fernández Fernández, e das Sras. Bugallo Rodríguez, Amieiro Rodríguez e Blanco Fernández), e
seis en contra (dos Sres. Blanco Martínez, Castroagudín Valladares, Cajaraville Campos, Ouro

Calvelo, Mata Iglesias e Aller Suárez), acorda aproba-la urxencia e incluir na orde do día a
moción do PSdeG-PSOE sobre “Transporte para o centro médico de Calo”, á que dá lectura o Sr.
Parajó Liñares, e que copiada literalmente, di o que segue:”EXPOSICION DE MOTIVOS:=A
raíz da inauguración do novo centro médico de Calo, na súa actual ubicación xenerouse a
necesidade de regula-lo acceso ó mesmo.=Co fin de paliar na medida do posible o custo que para
moitas familias do lugar se xenera polo feito de desplazarse ó centro médico, e dada a súa
situación carente de calquera comunicación, e ante a inevitable utilización de medios de
transporte que resulten demadiado gravosos a moitos vecinos, o grupo municipal socialista,
presenta para o seu debate e aprobación a seguinte MOCIÓN:=Contratación polo Concello de un
autobús para a realización do servicio de traslado ó Centro Médico de Calo co seguinte
recorrido:=Saida de OSEBE ás 9 horas., pasando por PONTE ESPIÑO, CASALONGA,
AMENEIRO, BALCAIDE, CASCALLEIRA, CENTRO MÉDICO, CARBALLAL, VILAR DE
CALO, SOLLANS e SAN DOMINGO, con regreso ás 12 horas, en sentido inverso.= O custo
desde servicio para o Concello ascende a 8.000 pts.diarias( de luns a venres) mailo I.V.E 7%.=O
custo para os usuarios, proponse en 50 ptas. ida e volta”.
O Sr. Parajó di que esta moción xa se presentou en un pleno anterior, e que agora ven
correxida, que se fixo un estudio sobre o tema en outros lugares, como Luou, en que hai
autobuses cada quince minutos. Di que se pretende comezar por Calo e logo extenderse a outros
centros de saúde.
O Sr. Alcalde di que non se pode discriminar a veciños doutros lugares, xa que por
exemplo hai veciños de Mallos ou de Lamas en Vaamonde, que teñen que vir ata Cacheiras ou
Pontevea. Pídelle ó Sr. Parajó que o traia todo xunto. Manifesta que se quedou en meter quince
millóns no presuposto para transporte, e que non se pode discriminar a ninguén. Di que se pode
facer unha comisión, que se trae o tema e se fai un estudio de todo o concello.
O Sr. parajó di que esto ten que ir por lugares, que a empresa de transportes non é a
mesma en tódolos lugares do concello. Di que o feito de que non haxa partida non impide que se
aprobe a moción, como pasou co bonobús da terceira idade. Di que se aproba esta moción se
empezará con outras zonas.
O Sr. Noriega di que temos problemas de transporte, e que había o acordode crear unha
comisión, pero que desa moción non se sabe nada. o Sr. Alcalde dille que estará por sair, e o Sr.
Noriega respóndelle que estará agochada, xa que fai meses que se aprobou. Di que a empresa
“Autobuses de Calo” reduciu as horas de servicio. Manifesta que van apoi-la moción,
comprometéndose a estudiar outras zonas, e que a aproban porque non teñen esperanzas de que
o Sr. Alcalde convoque a Comisión.
O Sr. Fandiño solicita a palabra por unha cuestión de orde e di que existen problemas
para o desplazamento ó centro médico, á volta sobre todo, pero que vai comezar a cita previa, e
que así en vez de cinco días, ó mellor é suficiente con tres, sendo así menor o gravame para o
concello e dándose servicio.
O Sr. Parajó di que a empresa está disposta a varia-las horas.
O Sr. Alcalde di que non está dacordo por non ir tamén os outros lugares, e que é unha
discriminación para os outros veciños. Di que se falou de facerse en conxunto para tódolos
lugares do concello.
Sometida a votación, a moción acada once votos a favor (dos Sres. Noriega Sánchez,
Parajó Liñares, Hombre Eiras,Tallón Mesías, Fandiño Pazos, Neira Picallo, Filloy Villar e
Fernández Fernández, e das Sras. Bugallo Rodríguez, Amieiro Rodríguez e Blanco Fernández), e
seis en contra (dos Sres. Blanco Martínez, Castroagudín Valladares, Cajaraville Campos, Ouro
Calvelo, Mata Iglesias e Aller Suárez), polo que resulta aprobada.

6.- MOCIÓN DO PSdeG-PSOE SOBRE O TRANSPORTE PÚBLICO EN TEO .---O pleno do concello, por dez votos a favor ( dos Sres. Noriega Sánchez, Parajó Liñares,
Hombre Eiras,Tallón Mesías, Fandiño Pazos, Neira Picallo, Filloy Villar , e das Sras. Bugallo
Rodríguez, Amieiro Rodríguez e Blanco Fernández), seis en contra( dos Sres. Blanco Martínez,
Castroagudín Valladares, Cajaraville Campos, Ouro Calvelo, Mata Iglesias e Aller Suárez),e unha
abstención ( do Sr. Fernández Fernández), acorda aproba-la urxencia e incluir na orde do día a
moción do PSdeG-PSOE sobre “O transporte público en Teo”, ó que dá lectura a Sra. Blanco
Fernández, e que cipoada literalmente, di o que segue:”EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:=Con data
13/09/00 presentouse por esta concelleira no Rexistro deste Concello unha moción sobre o
TRANSPORTE PUBLICO en Teo e na que se solicitaba a creación dunha Comisión municipal
que axudase a presionar ante a Dirección Xeral de Transportes para solucionar coa maior
urxencia posible o problema que se está vivindo respecto a este tema no Concello.=Esta moción
foi aprobada por maioría polo Pleno desta Corporación sen que o equipo de goberno mostrase
nin o máis mínimo interés na súa creación, pois iso o demostra o longo tempo transcurrido desde
a súa aprobación por tódolos que formamos esta Corporación.=Dado que con respecto a este
tema non se tomou ningunha medida e tendo en conta que transcorreron máis de dous meses, e
non vendo ningún intento de facelo, o Grupo Municipal Socialista presenta esta nova moción co
fin de propoñer unha nova iniciativa.=Decir tamén que esta nova iniciativa non obvia a moción
anterior, xa que se segue mantendo que hai que crea-la Comisión á que se facía referencia para o
estudio das diferentes propostas así como a desta nova iniciativa.=MOCIÓN=Esta concelleira do
Grupo Municipal Socialista propón solicitar que o Concello de Teo asuma a creación dunha
empresa municipal de transportes para a prestación do SERVICIO DE TRANSPORTE
URBANO de Teo.=Este Servicio sería xestionado directamente polo Concello que tomaría a
forma dunha Sociedade mercantil, con capital social integramente municipal. A tal efecto
constituiríase a EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E AUTOBUSES DE TEO S.A.
(TEOBUS).=Este servicio urbano é de extrema necesidade, posto que por ser de carácter público
terían dereito á súa utilización tódalas persoas que o desexen, sen máis limitacións que as
condicións e obligacións que para o usuario sinale a lexislación vixente e o seu Consello de
Administración.=Dito Consello de Administración estaría constituido polos distintos grupos
políticos da forma seguinte:=1 Presidente=1 Interventor=1 Secretario=10 Conselleiros=Esta
empresa responderá en todo momento, previos os estudios correspondentes, á demanda dos
veciños deste Concello, recursos técnicos e económicos disponibles e criterios sociais que se
determinen polo Concello.=Esta empresa de transporte público xurde como unha iniciativa do
Partido Socialista que invita ós demais grupos a tomar conciencia dos problemas que sofre o
Concello de Teo, e un deses problemas é, neste momento, o servicio público de autobuses, ó
tempo que lles invita ó apoio e ó fomento dunha cultura empresarial con creación de empleo que
outorgaría ó Concello unha identidade específica e un papel relevante por se-lo primero do noso
entorno en levar a cabo unha iniciativa de desenvolvemento local e servicio ós seus veciños.=Se
no Concello se crease este servicio público de transporte representaría a vontade de prestar un
servicio público esencial para os veciños deste Concello, aparte dunha nova fórmula que iría
madurando e avanzando cara o futuro e axudando á creación e o desenvolvemento de novas
empresas de servicios.=O municipio de Teo é un municipio ata a data sen servicios de transporte
marcado polas concesións administrativas duns e outros, deixándonos aillados e cun servicio que
non resulta útil nin práctico para os veciños.=Polo tanto, o Grupo Municipal Socialista insiste
unha vez máis en que, se se crease esta empresa municipal, se convirtiría nunha aposta polo
futuro que viría a reconfirma-lo inmenso potencial do noso Concello pola súa proximidade a
Santiago, ademais de lograrse por esta Corporación algo moi positivo deixando a un lado as
loitas persoais a cambio do traballo e servicio ós veciños de Teo.=Os teenses poderían sentirse
orgullosos de contar con esta empresa que se convirtiría nun símbolo de calidade, representando
para os usuarios unha maior comodidade, un aforro de tempo e diñeiro, cunha sustancial
reducción dos problemas e un aumento dos servicios e, sobre todo, porque sería un sinal de
identidade ante o resto dos concellos.”.

A Sra. Blanco di que esta moción se presentou en tempo e forma, e que se lles obrigou a
metela por urxencia. di que o modo de xestionar esta empresa pode ser de maneira directa, ou a
través dunha sociedade mercantil. di que unha vez se vexa funcionar se pode subcontratar.
O Sr. Alcalde di que o ve inviable para un concello como o noso, que hai dous concellos
grandes que tamén o puxeron e tiveron que sacalo. Di que o Sr. portavoz do seu grupo vai dar
lectura ós motivos deste rexeitamento, o que, copiado literalmente di o que segue:”Debe
rexeitarse a moción xa que se ben se fala de deficiencias no transporte do Concello de Teo, non
se identifican os problemas que é preciso abordar, o que impide analisa-las mellores solucións ós
mesmos.=Deste xeito a proposta de creación dunha Empresa Municipal de Transporte non é o
resultado dunha análise baseada en elementos obxectivables e en consideracións técnicas, antes
ben unha proposta baseada nun apriorismo que identifica a creación dunha empresa pública coa
solución de calquera problema.=E preciso pois racionaliza-lo debate analizando en primeiro lugar
a oferta e a demanda existentes, as alternativas para equilibrar ámbalas dúas, a consideración dos
posibles dereitos adquiridos afectados , a análise xurídica do marco legal que conforma a Lei
16/1987 de Ordenación dos Transportes Terrestres e a Lei 6/1996 de 9 de xullo de Coordenación
dos Transportes Urbáns e Interurbáns por Estrada de Galicia e, finalmente , a estimación de
custos das propostas que se consideren.= O que resulta evidente é que debe rexeitarse como
primeira hipótese a creación dunha empresa pública por dous motivos :=a) A proximidade de
Teo a Santiago inflúe de. xeito determinante no esquema de movilidade que xurde no Concello e
que se polariza básicamente na relación cara e desde Santiago como punto principal de atracción
dos viaxeiros , o que quedaría fóra do ámbito competencial dunha empresa municipal de
Transportes.= b)A constituación da referida empresa xeraría uns custos de dous ordes:=
burocráticos.= de xestión.= Entre estes últimos debe terse en conta que as empresas de
Transporte teñen que afrontar custos fixos que representan a meirande parte dos gastos de explotación.=Así, as partidas correspondentes ós soldos e Seguridade Social dos conductores, amortización do vehículo e seguros poden representar por si sos, perto de 20.000 pts./día, por autobús,
antes de que percorran un só quilómetro.= Obviamente , non tería sentido crear unha Empresa
municipal de Transporte cun só vehículo polo que se pode calcular fácilmente que tan só o custo
fixo dos vehículos alcanzaría unha cuantía desproporcionada.= É por isto que se alcanzaría unha
maior racionalidade , eficacia e eficiencia estudiando as necesidades non atendidas, e en todo
caso, se procede chegar a acordos ou convenios marco coas empresas implantadas na zona que poderían prestar servicios con menor custo xa que terían os gastos fixos xa cubertos.= Imponse, xa
que logo, un proceso de reflexión no que estudiemos conxuntamente a situación real do
concello,por enriba de posicións partidistas e analicemos propostas concretas de solucións
viables.”.
A Sra. Blanco di que hai que analisa-la oferta maila demanda, e que as liñas son
insuficientes. Manifesta que a pesar de estar tan perto de Santiago, estamos illados. Di que, en
canto ós altos custos, todo depende da capacidade da Comisión de Goberno para negociar, xa
que ó concello de Santiago lle regalaron camións de bombeiros. Di que haberá altos custos, pero
tamén ganancias, xa que a xente o usaría.
O Sr. Alcalde volve a reiterar que non o ven viable para un concello coma o noso.
O Sr. Noriega di que sorprende que este tema non se levase a unha Comisión Informativa,
e que se está coartando o seu dereito á información, e dille ó Sr. Alcalde que el tivo acceso á
moción e tempo para solicitar información.
Sometida a votación, a moción acada sete votos a favor ( dos Sres. Noriega Sánchez,
Parajó Liñares, Hombre Eiras,Tallón Mesías, e das Sras. Bugallo Rodríguez, Amieiro Rodríguez
e Blanco Fernández), seis en contra( dos Sres. Blanco Martínez, Castroagudín Valladares,

Cajaraville Campos, Ouro Calvelo, Mata Iglesias e Aller Suárez), e catro abstencións (dos Sres.
Fandiño Pazos, Neira Picallo, Filloy Villar e Fernández Fernández), polo que resulta aprobada.
O Sr. Filloy Villar solicita explicación de voto e di que se vai abster porque non pode
saber se esta proposta é viable, que hai que a quen se lle conceden as liñas, e que o bus terá que
entrar en Santiago. di que está moi no aire, e que habería que profundizar. A Sra. Blanco dille que
si é viable, que senón non se faría noutros concellos.O Sr. Filloy di que non entende que é o que
se vota, a creación da empresa ou o estudio de viabilidade, e a Sra. Blanco di que o Sr. Filloy
ultimamente non entende, que previamente a crea-la empresa, hai que face-los estudios
necesarios.
PLAN ALBA.- A Sra. Blanco Fernández solicita sexa sometida a votación de urxencia a
moción xa presentada nun pleno anterior sobre o “Plan Alba”. Di que quedara enriba da mesa
para facer negociacións e enriquecela, pero que por parte dos outros grupos se levaba un cauce
que non era a idea básica da moción, que era a creación dunhaa praza pública en Cacheiras. Di
que sobre o que saiu na prensa de estar dispostos a dialogar, que estan dispostos, pero que se se
intenta cambia-la base da moción non estará disposta a dialogar. Di que falou coas oito
asociacións de Cacheiras, e que a xente ve a necesidade desta praza.
O Sr. Alcalde di que referente a iso, saeu publicado na “Voz de Galicia” algo relacionado
coa súa persoa. Di que el dfixo unha valoración para facerlle unha peluquería a unha das súas
fillas, e que o mezclan co “Plan Alba”, e que se fose para o “Plan Alba” valoraría toda a
herencia.Di que esto foi obra dalgún señor, para o que non emprega o calificativo que se merece,
e que esto é meterse coa súa familia e das súas fillas. Di que el fixo esta valoración para logo ver
o que se gastou nesa casa e o que lle dou a esta filla para darlle o mesmo logo ás outras. Dá as
gracias ós señores concelleiros por atendelo. Manifesta tamén que non ven a urxencia da moción,
e que xa no ano 1998 veu un informe desfavorable da Consellería para facer unha praza, e que
cun precedente así non cre que a Consellería dea o visto bo.
Sometida a votación a urxencia desta moción, acádanse sete votos a favor (dos Sres.
Parajó Liñares, Hombre Eiras,Tallón Mesías, Noriega Sánchez, e das Sras. Blanco Fernández,
Bugallo Rodríguez e Amieiro Rodríguez)sete en contra( dos Sres. Blanco Martínez, Castroagudín
Valladares, Cajaraville Campos, Ouro Calvelo, Mata Iglesias,Aller Suárez, e Fernández
Fernández), e tres abstencións (dos Sres. Fandiño Pazos, Neira Picallo e Filloy Villar), polo que
resulta empatada.
Realizada unha segunda votación, o resultado é o mesmo, e é resolta co voto de calidade
do Sr. Alcalde, polo que non se acepta a urxencia da moción.
a Sra. Blanco pide que conste en acta que esta votación lle parece ilegal, xa que o Sr.
Alcalde é parte implicada.
7.-ROGOS E PREGUNTAS .Toma e primeiro lugar a palabra o Sr. Noriega Sánchez e:
1) Pregunta que vai pasar cos chalets dos Tilos, ós que non lles chegou o gas nin R, e
cales foron os motivos para contratar a obraen dúas fases, en vez de contratala globalmente. Di
que neste tema o concello non velou polos intereses veciñais, e que non se cubriu as espaldas.
Manifesta que parece máis ben que o Sr. Alcalde actuou de representante empresarial antes que
de representante veciñal.
O Sr. Alcalde dille un dos seus compañeiros estivo presente nunha xuntanza, e que nas
conversas con R e Gas Galicia se mantivo a idea de que Os Tilosé unha , e que non se pode partir
á metade. Di que Gas Galicia presentou un proxecto no que aparecen os chalets, e di que o
problema é que estes señores dixeron que iban face-la obra por fases, e que pediron a parte de
arriba con compromiso de face-la de abaixo. Di que nunha reunión na quye cre que estivo
taamén presente o Sr. Filloy se falou de facer un sondeo, e que se dixo que cada persoa era libre
para que tivese varias opcións de varias empresas. di que na primeira sondaxe non había xente na

casa, ou que lles dixeron que o pensarían. Di que a empresa pode facer a obra por partes, e o Sr.
Noriega pregúntalle como pode confiar na palabra da empresa, e se non se lle poden esixir
garantías de cumprimento. Di que na última xuntanza non se estaba dacordo coa imposición de
empresa, e que se está áa espera deso. O Sr. Noriega dille se non se poden esixir prazos e
garantías, e pregúntalle ó Sr. Alcalde se é representante empresarial ou veciñal. o Sr. Alcalde di
que poden facelo por fases,e que se vai facer outra reunión, e que ainda que non lle resulte viable,
a empresa terá que facelo. O Sr. Noriega reitéralle ó Sr. Alcalde que debe pedir garantías, e que
non o fai. O Sr. Alcalde di que cre que si o fixo.
2) Pregúntalle ó Sr. Alcalde se sabe que segundo o punto 3 do artigo 7 do título primeiro
do Regulamento de participación Veciñal, o seguinte pleno ten que ser grabado pola televisión
municipal. O Sr. Alcalde dille que non o sabía, e o Sr. Noriega manifesta que llo di para que o
faga no seguinte pleno.
3) Manifesta que o Sr. Alcalde segue sen respostar ós escritos do BNG. Pregúntalle se
culpa ós funcionarios. O Sr. Alcalde di que hai que contestarlles.
4)Pregunta como está o tema do consello escolar municipal. O Sr. Secretario di que o ten
feito pola metade, e que o ten sen mandar. O Sr. Noriega pide que se axilice.
5) Pregunta ó Sr. Alcalde se sabe o que é o programa “Nadal entre amigos”, e o Sr.
Alcalde dille que non ten datos. O Sr. Noriega dille que é unha iniciativa para que persoas sen
familia pasen o nadal en centros da terceira idade para non estar soas. Preguntalle como se
explica que este programa saira da Xunta o día 6 de novembro e que chegara a Servicios Sociais
o día 20, cando remataba o prazo. O Sr. Secretario di que entrou no rexistro o día 20. o Sr.
Noriega di que espera que asuntos persoais non estean afectando ó traballo, e o Sr. Alcalde dille
que por parte do grupo de goberno e da Secretaría non afectan.
6) Pregunta como está a situación en Lampay. O Sr. Alcalde dille que non hai nada novo.
Di que foi alí, e que se fixo un trazado alternativo, que se trouxo aquí, se mandou, e ó que non
contestaron. O Sr. Noriega pídelle que vixie. O Sr. alcalde dille que el xa actuou, pero que non é a
empresa.
7) Pregúntalle ó Sr. alcalde se está orgulloso do urbanismo de Teo, e o Sr. Alcalde di que
si, mentras se garde a legalidade, e que non sabe como o toman os da prensa, porque terxiversan.
O Sr. Noriega di que hai tendencia a coordina-lo urbanismo en torno ás grandes cidades, mentras
que aquí o único que existe é o “modelo Teo”. O Sr. Alcalde di que o urbanismo depende de
cada copncello, e que el non se vai meter en Santiago ou noutro concello para ver que fan, e que
pensa que onde goberna o BNG tamén cre que pode haber algunha ilegalidade.
8) Pregunta se o Regulamento para a concesión de subvencións está previsto que se
empeze a aplicar no 20001. Respóndelle que si.Pregunta se se utilizou este regulamento para
negar cartos, e di que o exemplo é a Sociedade Recreativa de Calo, á que se lle negaron os cartos
deste ano. O Sr. Alcalde di que xa se lles deu un adianto.O Sr. Castroagudín manifesta que non
dixeron se eran para este ano, ou para o que ven, e que aquí se entendeu que eran para o ano que
ven. O Sr. alcalde di que se lles fixo un adianto e que están pendente do resto.
9) Pregunta por que non se atendeu a solicitude de información da Asociación de Veciños
de Vilar de Calo sobre estrada. O Sr. Alcalde di que o que se fixo foi pedir información sobre a
pista de concentración parcelaria, que se vai ampliar a 12 metros, e que a responsabilidade é de
concentración Parcelaria. di que a outra era o corredor que vai sair ás Galanas, e que xa se
mandou un bando.
Toma a continuación a palabra a Sra. Bugallo e :
1) Pregunta polas contratacións eventuais por parte do concello. Di que saeu agora unha
praza para o departamento de servicios sociais, e que só sacan as que lle parece ó Grupo de

Goberno. Di que se incumple o Regulamento orgánico do concello, e que segundo o artigo 12.1i,
ó que dá lectura, isto é competencia do pleno.O Sr. Secretario dille que esta praza estivo cuberta
durante os anos anteriores, que a persoa causou baixa , e que para a mesma praza se contrata a
outra persoa. Di que cando se aprobou a memoria de Asuntos Sociais xa estaba esto, e a Sra.
Bugallo di que non estaba, e tampouco cando se aprobou o cadro de persoal do ano pasado.
2) Pregunta se hai algunha variación no tema do campo eólico de Lampai. O Sr. Alcalde
di que está en estudio, e a Sra. Bugallo pregunta se está en estudio ainda despois dun ano. O Sr.
Alcalde di que veu denegado da Xunta a tódolos concellos, e que houbo unha reunión na
FEGAMP, e que se lle volveu a remitir á Consellería de Xustiza. A Sra. Bugallo di que non sabía
destes últimos pasos, xa que o Sr. Alcalde non os informou.
3) Manifesta que cando aprobou a moción sobre Seguridade Vial se quedou en requerir á
empresa “Camilo Carballal SL” para que realizase limpeza diaria da estrada. Pregunta se se fixo.
O Sr. Secretario di que se falou con eles, pero non por escrito. Di que se falou con eles e que se
mandou á policía local, pero que pensa que non o están facendo. A Sra. Bugallo soliicta que se
obrigue a cumpri-la moción.
Toma a palabra a Sra. Amieiro Rodríguez, e:
1) Manifesta que no Boletín Oficial da Provincia do día 21-11-00 aparecen publicados o
“Regulamento de participación veciñal” e a “Ordenanza para Situacións de Emerxencia Social”
do noso concello. Di que curiosamente este último consta coas votacións de tódolos concelleiros,
e o que votou cada un, e aparece como “moción transaccional”. pregunta se é algo de cachondeo,
quie o que se quería publicar era o regulamento e non todo. O Sr. Secretario di que se trata dun
erro, que foi a primeira vez que a persoa que o mandou facía esto, e que evidentemente non o
sabía.
A continuación toma a palabra o Sr. Hombre, e:
1)Manifesta que na Comisión de Goberno do 10 de novembro de 2000 se falaba da
petición do concello de Santiago para ceder auga ós veciños da Cruxeira.O informe de Aquagest
solicitado resulta moi clarificador, e di: " rede que nace en HF diámetro 250 e que distribúe na
Poboa en Pe diámetro 90 suficiente para o abastecemento desta zona e da Cruxeira.Pregunta cal é
o consumo de m3 de agua actual da rede que discorre desde o depósito da Póboa e que
capacidade de m3 ten o mesmo.Pregunta se está en curso a ampliación de edificabilidade do
núcleo da Poboa, e cantos m3 estima necesario o adxudicatario do servicio de augas para
cubri-las futuras demandas de auga.Pregunta cal é o consumo actual de m3 de auga que necesita
Cruxeira e cantos necesitará no futuro.Manifesta que o informe de Aquagest está firmado en
Santiago por D. Jose A. Piñeiro Seoane, e pregunta se corresponde ó xerente de Teo que cre que
é onde se solicitou o informe.Pregúntalle ó Sr. Alcalde se se acorda dunha urbanización deste
concello que tivo que sufrir durante anos restriccións de auga por culpa do concello que agora
nola pide sen ningún pudor e queo Sr. alcalde e o seu equipo de goberno se apresuran a
conceder.Di que actualmente a rede de abastecemento de augas chega expresamente ó límite do
concello de Santiago. Di que conclúe este tema,e que lle sona que se rin do noso concello, e que
o informe de Aquagest é digno de que automaticamente se lle rescinda o contrato.Di que hoxe
sen máis tardar o Sr. Alcalde debe pedir un novo informe que conteña as respostas ás súas
dúbidas e ás que tecnicamente se deben reflexar nun informe deste tipo.Di que ó concello dos
progresistas do BNG y do Psoe de Santiago de Compostela lle gustaría recordarlles, xa que o
grupo de goberno non o fai, que as estradas e rúas que rematan no noso concello presentan un
estado deplorable e algunha como a de saída pola parte dabaixo dos Tilos nin se pode circular.
Di que isto ó mellor se pode negociar.
O Sr. Alcalde dille que el non é técnico, e que cando foi o tema da urbanización dos Tilos,
había outros alcaldes en Teo e Santiago. di que houbo tiras e afloxas e que daban auga para
enganchar nos tilos, e que agora piden auga para un lugar. Di que está co Sr. Hombre en que o

informenon ten o que ten que ter, pero que non hai problemas de auga, e que é unha cuestión
moral , e o acordo é recíproco.
2)Pregunta se se segue sen actuar no tema de Asuntos Sociais. o Sr. Alcalde dille que se
quedou en abrir unha investigación. O Sr. Hombre pregúntalle ó Sr. Alcalde se sigue sendo o
xefe e se ten a chave de Asuntos Sociais. O Sr. Alcalde responde que si, e o Sr. Secretario di que
esta semana se convocará ós concelleiros para a comisión.
3) Pregunta se xa contestaron do organismo oficial ó que se lle solicitou a retirada do
sinal de tráfico dos tilos, ou se aínda non se enviou o oficio correspondente. O Sr. Alcalde di que
se mandou, pero que ainda non contestaron.
4) Pregunta se o servicio de mantemento eléctrico do concello está reguladopor algún
contrato de exclusividade, e se non se pode contratar con outras empresas cando hai saturación
de averias. O Sr. Alcalde respóndelle que normalmente as averías veñen a recollelas tódalas
mañáns, e que o que non se sabe non se pode avisar. di que estes días, polo tempo, hai
problemas.
5)Pregunta se se sabe xa se a praza de secretario saeu a concurso e se alguén solicitou a
praza de interventor. O Sr. Secretario di que saeu a concurso , e que espera que estea cuberta
sobre o 15 de xaneiro, e que a de interventor tamén sobre as mesmas datas, pero que tal e como
está nos presupostos non se vai cubrir porque os complementos son moi baixos.
6) Pregunta se o servicio de gas é considerado servicio público, e que se o é, como pode
permitir que se introduzan valoracións económicas de rendabilidade. Recódalle ó Sr. Alcalde que
o día 15 de marzo de 1994 saiu publicada no D.0.G. unha orde de 14 de xaneiro do mesmo ano
pola que que se outorga concesión administrativa para a prestación do SERVICIO PÚBLI- CO
DE SUMINISTRO DE GAS entre outros ó termo municipal de Teo.Pregunta se se solicitou
desde este concello á consellería de industria e comercio copia do expediente para poder verificar
desde aquí que se cumplen tódalas obligacións e normas contempladas na referida autorización e
poder outorgar logo a correspondente licencia.
O Sr. Alcalde di que pensa que se está cumplindo, e que o expediente da consellería
comprende a toda a urbanización dos Tilos. Di que os Tilos é unha e non dúas.
O Sr. Parajó pregunta se non se podería esixir un avalpola parte de abaixo para responder
de que fagan a obra. O Sr. alcalde di que se vai realiza.la obra o máis rápido posible, e que cre que
o do aval agora non é posible. O Sr. Parajó di que se pode consultar, e o Sr. Alcalde dille que si.O
Sr. Hombre di que a empresa agora ten que coller o bo e o malo, e non só o que lle é rentable.
7) Manifesta que no último pleno planteou unha pregunta sobre a paralización da obra do
Sr. Ramón Fernández Fernández e que hoxe lle gustaría saber se o concello iniciou os trámites
para proceder á reposición da legalidade vixente.Pregunta en que situació se atopa o expediente e
se a obra é legalizable. Di que por se o Sr. Alcalde non o sabe, se sigue trabajando a puerta
pechada, e que supón que para o vindeiro pleno terá que traer un video de demostración.
Pregunta se non haberá que poñelo en coñecemento da autoridade xudicial por no acata-la
paralización e a reposición da legalidade.
O Sr. Secretario di que se fixeron tódolos trámites
8) Pregunta como está o tema da recusación do Sr. Castroagudín, e que tipo de compras
concertou o Sr. Fernandez con este concello. O Sr. Secretario di que se lle comunicou ó Sr.
Castroagudín, que presentou un escrito no concello, e que se mandou o expediente á Consellería.
9) Manifesta que máis adiante lle formularán os seus compañeiros de partido unhas
preguntas por una cuestión similar, en concreto por unha obra en Vilar de Calo.Preguntalle ó Sr.
alcalde se non é certo que quen iniciou o expediente fue o seu por aquel entón primeiro tenente
de alcalde, Sr. Neira, que ni tan sequiera se informou de quen era o verdadeiro propietario e que

por iso a día de hoxe aínda non está pechado ese expediente. O Sr. Alcalde respóndelle que non
ten datos.
Toma de seguido a palabra o Sr. Tallón, e:
1) Manifesta o seu disgusto por vaciar de contidos os plenos ordinarios, e di que o Sr.
Alcalde dixera que era graboso facer máis plenos, e pídelle que non desprecie á oposición. O Sr.
Alcalde di que ata o de agora a orde do día a tén que facer el.
2) Pídelle ó Sr. Alcalde que procure intervir entre a APA do colexio de Calo e a APA do
colexio da Ramallosa, xa que se non se frea a situación existente pode haber problemas, que non
van conducir a nada positivo. Pídelle que recabe datos para chegar a un entendemento. O Sr.
Alcalde dille que é a primeira noticia que tén do tema , e que falará cos directores. Pídelle ó Sr.
Secretario que tome nota. O Sr. Tallón di que el tamén se enterou de rebote.
3) Manifesta que nun pleno anterior se aprobara facer unha auditoría. Pregunta como está
o tema.O Sr. Secretario di que o Consello de Contas non contestou, e que se está a espera da
resposta.
4) Manifesta que tén a impresión de que se está representando teatro, e pide que non se
convirta o pleno nunha comedia, porque ó mellor a comedia acaba en drama.
Toma a palabra a continuación o Sr. Parajó, e:
1) Manifesta que no último pleno se quedou en retira-lo poste que está no medio da pista,
xunto ó centro médico de Cacheiras, e que este ainda segue alí, o que resulta moi perigoso, sobre
todo nun día chuvioso como o de hoxe. O Sr. Alcalde di que se fixeron as xestións , pero que
non tén noticias. di que o Sr. Hombre é testigo desas xestións , e que quedaron en dar unha
resposta. O Sr. Parajó pídelle que insista neste tema.
2) Manifesta que falou co electricista que se encarga das avarías municipais, que lle deron
algúns avisos e que non están reparados. di que o electricista lle dixo que se meteu nunha obra
noutro concello, e que co tempo que fai, non dá feito aquí e alí. O Sr. Alcalde di que o electricista
sempre traballou ben , polo que lle extraña a situación actual, e o Sr. Parajó pide quue esto lle
sirva ó Sr. Fernández de tirón de orellas.
3) Di que na Comisión de Goberno do día 10 de novembro de 2000 aparece denegada
unha tarxeta de estacionamento para minusválidos, sen nome. Pide que se poña o nome.
4) Pregunta se veu xa da Xunta a licencia dos eurotaxis, e o Sr. Secretario dille que se está
pendente dunha resposta. O Sr. Parajó dille que se non se poden facer xestións para que o
manden, e respóndenlle que si.
5) Pregunta se xa se sabe cal é o tramo que estaba sen asfaltar de Penelas a Munín, e
cando se vai asfaltar. O Sr. Alcalde di que cando outro día foi alí pensou que xa estaba feito. Di
que a tasación xa está feita e que está dada a orde para que se asfalte, que se fará no presuposto
novo.
6) Manifesta que o outro día se falou da pista de concentración parcelaria que vai de
Montouto a Penelas, e que se quedou en falar co enxeñeiro. O Sr. Secretario di que o enxeñeiro
estivo hoxe co técnico municipal, e o Sr. Alcalde di que é cousa de concentración Parcelaria, pero
que se toma nota.
7) Manifesta que o informe de Aquagest sobre alcantarillados non dá chegado, e pide que
se axilize o tema.
8) Pregunta se chegou o expediente da finca dos Verxeles, e o Sr. Secretraio di que está
presentado no xulgado. O Sr. Parajó di que se quedou en traer ó pleno, e o Sr. Secretario dille
que o ten o avogado. o Sr. parajó di que quere velo, que o avogado se queda sempre cunha copia.
9) Manifesta que hai problemas cos repetidores da TV, e que vai haber que facer como en
Rois, e trae-los televisores para o concello. di que moitas canles non se ven. O Sr. Alcalde dille
que se requeriu á consellería para que viñeran medir deficiencias, e que se soubese de lugares
concretos, xa se medían.

10) Manifesta que no último pleno se quedou en mandar un bando sobre a recollida de
Residuos Sólidos. Pregunta se se mandou o bando. o Sr. Secretario di que se requeriu á empresa
para que o fixeran. o Sr. Parajó di que non se fixo e que están as estradas cheas de colchóns. O
Sr. Alcalde di que se deu parte, e que moita xente tira os voluminosos calquera día, e que pasan a
recollelos o 25 de cada mes.
11) Pregunta se temos no concello Oficina de Información ó Consumidor. O Sr.
Secretario di que si, que se pideu desde a Axencia de Desenvolvemento Local, que se comprou
mobiliario e se dixo de mandar un bando. Di que el non o sabía. o Sr. Tallón pregunta se hai
cartos, e o Sr. Secretario responde que se pideu unha subvención. O Sr. Neira di que hai que
felicitar ó ADL por pedi-la subvención, e que outras se están perdendo.
12) Preguntase se mandaron as Bases do Plan Xeral, e o Sr. Secretario di que se enviaron
para a súa publicación.
13) Manifesta que onte se reuniu a comisión de Becas e que se quedou en que se ia cobrar
o máis rápido posible. O Sr.Secretario di que cre que só oito persoas non cumprían os
requisitos.O Sr. Parajó di que parece que está funcionando ben, ainda que se fixese tarde.
14) Pide que se fagan xestións pola pista que vai desde As Galanas á autopista, e o Sr.
alcalde dille que ainda non ten datos.O Sr. Parajó di que vai coller moitas fincas, e o Sr. Alcalde
dille que tan pronto teña datos se avisará de urxencia ós veciños, pero que agora non ten datos, e
que o Sr. parajó ten máis datos ca el. O Sr. Fandiño di que é “vox populi”.
15) Manifesta que hai uns señores na corporación ós que lles gusta moito sair na prensa, e
atacar ós contrarios, pero que el se vai dirixir a eles aquí.
O grupo municipal do BNG abandona o salón de sesións.
O Sr. Parajó di que vai empezar polo Sr. Fandiño, dicíndolle que, como dicía Unamuno,
”a falta de sinxeleza estropéao todo”. Di que lamenta os calificativos que usou na prensa e que
ten que decirlle que sinto moita lástima por el, pois está visto que entrou na universidade pero
que a universidade non entrou nel. di que é tempo perdido para un simple médico sen MIR que
usa a política para o seu traballo.Di que mirou no dicciona- rio da Real Academia e que non lle
foi posible atopar algún calificativo para defini-la súa perso- nalidade, polo que di que terá que
perdoar que non gaste o t empo en facerle caso ás palabras tan incultas e soeces que saen da súa
mente e que no é capaz de dicilas cara a cara senón que utiliza os medios de comunicación.
Pregúntalle ó Sr. Fandiño que fixo en cinco anos e medio no conce- llo, e que propostas que
beneficiaran ós veciños de Teo . Di que ningunha. Dille que a súa fami- lia, a quen coñece e
respecta, gastou o diñeiro para que el estudiase e adquirise cultura, pero di que ve que o Sr.
Fandiño non fixo iso, pois só se convertiu nun botarate tanto persoal como poli- ticamente, e que
o demostra máis agora nestes momentos en que se enfrenta a persoas que axuda- ron a colocarlo
onde está, posiblemente usurpando o posto a outro que lo mereza máis.Di que, por último, só
prentende darlle un último consello, que abandoe a política e se adique á súa profesión, xa que di
que na primeira é un fracasado e que na mediciña ainda está a tempo.
Pregúntalle ó S. Neira se é verdade que é Xosé e que agora o oculta. Di que non ven a
insultalo, porque non é o seu estilo e porque non se dedica a iso, senón que lle vai falar de
política. di que ó igual que para o seu compañeiro, buscou no Diccionario e non logrou atopar
palabra que o defina, pero que a diferencia que para o Sr. Fandiño, para el buscou nos
diccionarios das linguas inglesa, francesa, italiana e tamén rusa, e que non hai nada. Di que o Sr.
Neira pasou por varios partidos políticos e que era galeguista, e que cando se presentou como
primeiro de lista saeu só elexido e que non se acordou da súa xente nunca máis. Di que chegou a
ir buscalo á mesa electoral de Casalonga e levarlo a Solláns para demostrarlle que votaba ó
PSOE. Pregúntalle de que vai pola vida. Dille que hai que deci-las cousas aquí e non na prensa, e
pregúntalle se sabe porque lle chaman o reloxeiro. Di que ó Sr. Filloy non lle vai adicar ningún

tempo de súa intervención, e que só ten que dicirlle que arranxe a beirarrúa que estropeou diante
da súa casa. O Sr. Neira pide que conste en acta que “ a palabras necias, oidos xordos”.O Sr.
Fandiño dille ó Sr. Parajó que acaba de decir un montón de estupideces, que o califican como
político e como persoa, e o Sr. Parajó dille que el o fai cara a cara, e eles na prensa. O Sr. Filloy di
que non vai perder tempo en contestar e di “Oh, que bo vasalo, se houbese bo señor”.
O grupo municipal do BNG volve a entrar no salón de sesións e o Sr. Noriega eleva unha
queixa ó Sr. Alcalde para que non permita o espectáculo de ataques persoais, xa que este é un
apartado para rogos e preguntas.
O Sr. Secretario procede a dar lectura e resposta ás preguntas presentadas por escrito
polos concelleiros Sres. Fandiño Pazos, Fernández Fernández, Filloy Villar e Neira Picallo no
Rexistro Xeral de entrada o 29-11-00, e con nº 2.321, que copiadas literalmente, din o que segue:
1) “Sobre telefonía móbil:=Sendo público o coñecemento da existencia de máis de 7
estacións base de telefonía móbil no noso Municipio e non sendo outorgada licencia municipal
de obra para todas elas é polo que se solicita se informe cales das estacións existentes
teñen a licencia preceptiva de obra expedida por este Goberno Municipal e cales delas teñen a
licencia de apertura e funcionamento de acordo á lexilación ambiental e no seu caso, a licencia de
actividades clasificadas.
1. 1 )No pleno ordinario de 31 de marzo de 2000, Vd. recoñe que existe unha 'torreta" en
Vilar de Calo que está paralizada, ¿¨ten xa licencia municipal?
1.2) ¨¿Cantas son as que carecen de licencia municipal?
1.3)¿ ¨En que lugar están ubicadas e cal é a calificación do chan dacordo ás normas
subsidiarias do planeamento urbanístico municipal vixente?
1.4) ¿Que medidas pensa tomar ante a situación de ilegalidade das mesmas?.
Respóndenlle que respecto á pregunta de telefonía móbil, esta é a situación dos
expedientes:
- EXPEDIENTE 8/99:
1.- RETEVISIÓN MÓVIL S.A. (AMENA).=Cornide-Calo=Solo NT=Pendente documentación
2.- RETEVISIÓN MÓVIL= Vilar de Calo.
- EXPEDIENTE 16/98:=TELEFÓNICA SERVICIOS MÓVILES (FRANCISCO RUIZ
VINUESA)=Teo-Vilar= solo NT= Licencia de obra, comisión 21/01/99= Actividade, 01/02/99.-- EXPEDIENTE 17/98:= AIRTEL MÓVIL S.A.=Teo- Vilar= Solo NT= Informada por
Medio Ambiente 19/02/990. 0Pendente de documentación licencia de obra= Pendente de convenio.
- EXPEDIENTE 13/99:= TELEFÓNICA SERVICIOS MÓVILES (FRANCISCO RUIZ
VINUESA)=Montouto(Plató 1000)=Solo MIR= Informada por Medio Ambiente= Pendente de
licencia de obra, falta documentación.
-RETEVISIÓN MÓVIL= “A Pena e Tuxeira”, Vilar de Calo.= Pendente de documentación.
- RETEVISIÓN MÓVIL= Cornide-Calo=Pendente de documentación.
O Sr. Secretario di que pode haber algunha outra antena da que el non teña coñecemento.
O Sr. Tallón dille que hai outra en Luou, e o Sr. Secretario dille que non deu chegado ó expediente, que é de fai anos. O Sr. alcalde di que, respecto á pregunta 1.4, se están seguindo os expedientes.
2) “Sobre o rexistro de entrada das facturas:= A Lei (LRJPA) establece que os órganos
administrativos levaran un rexistro xeral no que se fará o correspondente asiento de todo escrito
ou comunicación que sexa presentada ou se reciba en calquera unidade administrativa, e igualmente o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das entidades Locais determina que o Rexistro Xeral deberá garanti- la constancia da entrada de tódolos documentos que teñan como destinataria á Entidad local.
2.1)¿ Por que neste concello non se cumple a Lei e cos demáis preceptos legais sobre a
obligación de presenta-las facturas para o cobro no Rexistro Xeral de Entrada?.

2.2)¿ Pensa facer cumplir con esta obriga a partir de hoxe?.
Respóndenlle que que nunca se fixo, que se asentaban na contabilidade e iban á
comisión de Goberno. O Sr. Fandiño di que teñen un informe xurídico, sacado da publicación ”
El consul- tor” , ó que dá lectura. O Sr. Secretario di que se fai cando ven acompañada a factura
dunha ins- tancia ou cando é unha certificación de obra. O Sr. Neira di que hai facturas de un ano
que non se pagaron, e de dous meses que si se pagan, e que hai que levar un orde. O Sr.
Secretario di que xa se fai.
3) “Respecto á reconstrucción dunha vivenda non gardando retranqueos e sen proxecto
técnico.=No pleno ordinario do 31 de Marzo, Vd. dou conta de que o 10 de xaneiro do 2000
dictou a paralización dunha obra do Sr. Castiñeiras en Vilar de Calo por carecer de licencia.= No
pleno ordinario de 26 de maio, Vd. volveu dar conta que o 19 de xaneiro de 2000 reiterou e
dictou novamente a paralización de dita obra=No pleno ordinario de 25 de agosto foi realizada
unha pregunta polo concelleiro José M. Neira, sobre se Vd. cumpría e facía cumpri-la Lei do
Solo de Galicia e o seu Regulamento e se se abrira expediente de reposición da legalidade á obra
e ó infractor nomeado, sendo contestado polo Secretario que se confundiran de nome do
promotor e que comezaran de novo o expediente.
3.1) Transcorridos tres meses, ¿en que fase se encontra o expediente?.
3.2) ¿Foi legalizada a parte da obra que podía ser legalizable?.
A reposición da legalidade respecto ó retranqueo a vías públicas non foi acatado.
3.3 )¿Que medidas tomou Vd. como máximo garante da legalidade urbanística
municipal?.
3.4) ¿Foi posto en coñecemento da autoridade xudicial o non acatamento das paralizacións
e da reposición da legalidade?.
O descoido, omisión ou falla de aplicación denomínase neglixencia. Señor Alcalde, non
falte ó cumplimento do seu deber, senón estará Vd. prevaricando e esto está penado pola Lei.”.
Respóndenlle que sobre a paralización dunha obra en Vilar de Calo, o Sr. Secretraio di
que o 03-10-00 se inicia expediente de reposición da legalidade urbanística, dándolle trámite de
audiencia, e que o 17-10-00 presenta alegacións. Di que se está seguindo a tramitación do
expediente. Di que cando xa se tiña rematado o expediente, se veu que alguén informara mal, e
se tramitara a unha persoa que xa non existía, polo que se fixo o expediente de reposición da
legalidade, que hai 6 meses para cerralo, e que ainda non pasaron.
Toma a palabra a continuación o Sr. Fandiño, e:
1) Manifesta que unha veciña foi onda el porque se sentía discriminada e consideraba que
houbera abuso de poder por parte dun concelleiro desta corporación. a Señora presentou un
escrito no rexistro de entrada, que ten o número 2.044 e data de 30 de novembro de 2000, ó que
dá lectura. Di que parece ser que a persoa á que se alude como infractora é parente do ata agora
concelleiro do PSdeG-PSOE, Sr. Parajó, e que este se presentou alí para soluciona-lo problema e
que non trascendese. di que foi a policía local e que se levandou informe, procedéndose á
paralización da obra denunciada. O Sr. alcalde di que a señora o chamou, e que estaba enfadada,
e que cre que se están seguindo tódolos pasos. di que falou co técnico e que non sabe agora
como está o tema. O Sr. Fandiño di que foi a policía local e se dictou paralización, e parece ser
que a obra está rematada. di que extrañamente non oiu esa paralización. o Sr. Alcalde di que non
sabe se hai paralización, que el falou coa señora e tamén co técnico, e que non sabe agora como
está o expediente, pero que si sabe o que el fixo. O Sr. Fandiño dille que a señora pensa que
están abasallando os seus dereitos, e que como había un concelleiro implicado, quedou así. o Sr.
Parajó dille ó Sr. Fandiño que se quere máais datos llos dá el, e o Sr. Fandiño respóndelle que as
súas palabras non lle dan creto.

2) Pregunta pola obra que no pleno do 25 de agosto aparecúia como paralizada,
corrspondente a “Maderas Amazonas”, en Vilar de Calo. di que se realizou a paralización por ser
ilegal e ilegalizable. Di que non se paralizou, que se rematou, e que está facendo as funcións para
as que o propietario o destinara.O Sr. Secretario di que se remitiu á Xunta, e o Sr. Filloy di que se
debería facer un seguimento directo. O Sr. Neira di que a lei está para cumplir, e o Sr. Parajó di
que ahí teñen que empezar. O Sr. Fandiño agradece a posición do BNG sobre a película que
contou o Sr. Parajó, e este di que el fai as cousas cara a cara.
Toma finalmente a palabra o Sr. Filloy Villar, e:
1) Manifesta que respecto ó Gas, a telefonía e R, nos Tilos, se hai algún concelleiro que
pode falar do tema é el, e que algúns se suben á crupa do cabalo cando xa estaba en marcha. Di
que desde que é concelleiro se leva ocupando destes temas, e que antes o facía o Sr. Mallo. Di
que cre que foi un erro fracciona-la licencia. di que a primeira encosta foi moi mal feita, e que a
segunda peor, xa que non era tal encosta. Di que el os atendeu a primeira vez e a segunda. Di
que facían un presuposto. Di que el os atendeu igual xa que di que o que lle gusta é facilita-la
labor e que non ten nada que demostrar, xa que durante doce anos traballlou polos veciños a
cambio de nada. di que unha solución sería que o concelllo lle prohibira a Gas Galicia seguir
traballando no concello ata que non fagan a canalización.
2) Manifesta que ten outra dúbida, e que é sobre a TV de Teo. Di que recibiu na súa casa
varias queixas de como funcionaba, e que tivo que chamar un técnico para sintonizala. Di que no
tempo que a veu, só veu unha reportaxe sobre Teo, e que o resto do tempo era un 906, con
adiviñadoras, e unha paisanaa que se quita a roupa por teléfono, e que é a nivel de toda España.
Di que do mesmo xeito que o concello ten un departamento de servicios sociais para as persoas
que non teñen sorte na vida, tamén as persoas que chaman aquí necesitan axuda. Propón que se
retire a subvención.
3) Manifesta que vista a acta da Comisión de Goberno de data 10 de novembro de 2000,
se acordou pagar , entre outras, as seguintes facturas: a) Ó estudio de arquitectura Cid
Rivadulla,arquitectos SL , por honorarios profesionais, de redacción de proxecto básico e de
execución, de Centro de Atención á Primeira Infancia (Gardería de Calo), 1. 730.564 ptas. Di que
en dita acta, no punto 4 de Certificacións de Obra, en el apartado b), se certifica como número 1
ano 2000 construcción dunha Gardería Infantil en Calo, redactada polos arquitectos, Don Manuel
Cid Rodríguez e Don Javier Rivadulla Montaña , por importe de 4.269.426 ptas. Di que é de
destacar que en dita acta non aparece o nombre da empresa que realizou a obra e que ten que
recibi-lo diñeiro de dita certificación. Di que causa extrañeza que en o mesmo día que se aproba
o pago do proxecto, tamén se acorde o pago da primera certificación, descoñecendo a
identidade do constructor.Manifesta que é de mencionar que no pleno de 26 de outubro de 2000,
el Concelleiro Manuel Filloy preguntou por que foi rebaixado o convenio de 21.500.000 a
7.500.000 e que a contestación do señor alcalde foi " o arquitecto no deu feito o proxecto ata
agora”. di que , examinado o expediente no día de hoxe, nos atopamos que: O día 24 de febreiro
de 2000 se firma o convenio coa Consellria de Familia por importe de 21.500.000 pts., que o día
30 de outubro se recibe no concello a confirmación do recorte que se preguntara no pleno
anterior, que o mesmo día 30 de outubro se solicitan por parte do concello tres presupostos para
contrata-la parte das obras correspondentes a este ano, que o día 6 de novembro deste ano, é
dicir, catro días despois , se reciben no rexistro de entrada municipal tres presupostos á mesma
hora, e con números de entrada correlativos, 2101, 2102 e 2103 e que nese mesmo día se aprobe
a adxudicación a un deles, a Transportes y Maquinaria, empresa habitual na contratación de
obras por parte do concello. O día 10 de novembro de 2000 acordouse o pago ós arquitectos e á
empresa polos seus servicios, e dicir, catro días despois de ter sido adxudicada a obra.
Pregúntalle ó Sr. alcalde se cre que en catro días alguén realiza obras por valor de 4.000.000 de
pesetas, e o Sr. Alcalde respóndelle que se imaxina que si. O Sr. Filloy di que como é que a día
de hoxe, 20 días despois de ter certificado o fin das obras, se sigua ainda traballando, e que
segundo o anteriormente exposto se deduce que o arquitecto rnentiu na certificaión da obra

realizada e que a comisión de Goberno avala dita falsidade, sen ter inspeccionado a mesma, ou
do contrario sendo cómplices do arquitecto e constructor. Dille ó Sr. Alcalde quee unha vez máis
queda en evidencia a súa incapacidade para gobernar este municipio.
Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as vintedúas horas e
cincuenta e cinco minutos, estendéndose a presente acta, que asina o Sr. Alcalde comigo, o
Secretario acctal. que certifico.
O ALCALDE,

O SECRETARIO ACCTAL.,

ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA URXENTE DO PLENO DO CONCELLO QUE TIVO LUGAR O DÍA 19 DE DECEMBRO DO 2000.---------------------------------SEÑORES ASISTENTES:
Alcalde-Presidente:
D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros:
D. Antonio Castroagudín Valladares
D. Manuel R. Cajaraville Campos
D. Urbano Ouro Calvelo
D. Manuel Mata Iglesias
D. Juan B. Aller Suárez
D. Mario Fandiño Pazos
D. Ramón Fernández Fernández
D. Manuel A. Filloy Villar
D. F. Manuel Parajó Liñares
D. Manuel Tallón Mesías
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.

Na casa do concello de Teo, a
dezanove de decembro do dous mil.------------------Sendo as vinteunha 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 dezasete membros que o compoñen e que se fixan na
marxe, a fin de levar a cabo a sesión extraordinaria
urxente convocada para este día.----------------------Excusa asistencia o concelleiro D.
José Manuel Neira Picallo.-----------------------------Asiste o Secretario acctal. da Corporación, D. Jesús Naveira Vázquez.--------------------Pola presidencia declárase sesión pública.-------------------------------------------------------De seguido pásase a coñecemento e
resolución dos asuntos incluídos na seguinte -------ORDE DO DÍA:

1.- DECLARACIÓN DE URXENCIA.- O Sr. Alcalde dá conta da necesidade da
declaración de urxencia desta sesión, convocada
debido ó carácter inaprazable do asunto que se tratará nela.---------------------------------------------O pleno do concello, por unanimidade dos dezaseis membros asitentes, sendo o número
legal o de dezasete, acorda declarar de urxencia esta sesión.---------------------------------------------2.- PREGO DE CLÁUSULAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS E TÉCNICAS
PARA A CONTRATACIÓN DUNHA ASISTENCIA TÉCNICA PARA A REDACCIÓN
DO PLAN XERAL DO CONCELLO DE TEO .-.- O Sr. Secretario dá lectura ó “Prego de
clausulas económico-administrativas e técnicas para a contratación dunha asistencia técnica para
a redacción do Plan Xeral do concello de Teo”, do que di que todos teñen copia, e que transcrito
literalmente di o que segue:”1.- Obxecto.= O presente prego de cláusulas económico-administrativas particulares, contén a regulamentación do concurso público para a adxudicación, formalización e execución do contrato que ten por obxecto a asistencia técnica para a realización dos traballos de redacción do “Plan Xeral de Ordenación Municipal” conforme ó prego de prescripcións
técni- cas unido ó presente documento.=2.- Administración Contratante.= As referencias feitas
neste prego á Administración Contratante, enténdese feitas única e exclusivamente ó Concello de
Teo.= 3.- Modalidade de selección do adxudicatario.=
Concurso público por procedemento
aberto.=4.- Prazo e fasese de execución.=1º) Entrega dos traballos de redacción e avance: seis
meses.=
2º) Entrega dos traballos do documento para a súa remisión a informe previo á
aprobación inicial: seis meses a contar dende o remate do prazo de exposición pública do avance.= 3º) Informe das alegacións e redacción do documento definitivo para elevar a informe previo á aprobación definitiva: tres meses a contar dende o remate do prazo de exposición pública.=
5.- Presuposto do contrato e financiación.=O presuposto total previsto para o contrato é de

43.000.000 ptas. (I.V.E. Incluido), considerándose este importe como tipo de licitación máximo,
quedando excluidos os licitadores que formulen propostas por cantidades superiores a este tipo.=
Na contratación entenderase que os licitadores, ó formula-las súas propostas económicas incluíron tódolos gastos que o adxudicatario deba facer para cumpri-la prestación contratada como son
os gastos xerais, financieiros, seguros, transporte e desprazamentos, honorarios das persoas ó seu
cargo e toda clase de tributos, en especial o I.V.E. e calquera outro que se poidera establecer ou
modificar perante a vixencia do contrato, sen que poidan ser repercutidos como partida independente do prezo establecido.=6.- Definición dos traballos. =Os traballos a realizar son os previstos no prego de prescripcións técnicas que figura unido ó presente documento.=7.- Capacidad e
condicións dos licitadores.= Os licitadores terán que reunir as condicións seguintes:=a) Ser persoas físicas ou xurídicas, españois ou extranxeiros, conforme ás normas comunitarias de reciprocidade en materia de contratación, coa finalidade ou actividade que teña relación directa co obxecto do contrato, según resulte dos seus respectivos Estatutos ou regras fundacionais, ou se
acredite debidamente, e que dis- poñan dunha organización con elementos personais e materiais
suficientes para a debida execución do contrato=b) Ter plena capacidade de obrar e non estar
incursas nas prohibicións contidas no art. 20 da Lei de Contratos das Administracións Públicas.
Para estes efectos esixese que as persoas físicas e os administradores das persoas xurídicas non
estén incurso nos supostos previstos na Lei 25/83, de 26 de decembro, sobre incompatibilidades
de altos cargos, nin nos previstos, na Lei 53/84, de 26 de decembro, de incompatibilidades do
persoal ó servicio das Administracións Locais. Cando se trate de persoal suxeito a esta última
Lei, deberá acreditarse antes da adxudicación definitiva do contrato, a concesión da correspondente compatibilidade, así como o sometimento á normativa de incompatibilidades vixentes no
momento da contratación.=c) Cando os licitadores ou adxudicatarios sexan agrupacións de empresarios que se constitúan temporalmente para o efecto, quedarán obrigados solidariamente coa
Administración e someteranse ás prescripcións que establece o art. 24 da Lei de Contratos das
Administracións Públicas.=d) Será descalificante para calquera concursante que algún dos seus
membros teña aberto expediente sancionador polo colexio de arquitectos de Galicia ou fora condeado xudicialmente por actividades directamente relacionadas co seu traballo.=8.- Garantía
provisional.= Para tomar parte nesta licitación deberá acreditarse a constitución dunha garantía
provisional por importe do importe do 2% do presuposto máximo da licitación, que importa
860.000 ptas. A garantía provisional constituirase na Tesore- ría municipal e a favor desta.=9.Propostas, licitacións e adxudicación.=A presentación de proposicións presupón, por parte da
empresa ofertante, a aceptación incondicional das cláusulas deste prego e das obrigas establecidas na regulamentación, acordo, convenios e demáis normas aplicables ó caso, e a declaración
responsable de que reúnen tódalas condicións esixidas para contratar coa Administración Pública.= A Convocatoria do concurso será publicada no B.O.P., no D.O.G.A., no B.O.E. no D.O.C.E.
e nun dos diarios de maior difusión da provincia. O importe destes anuncios correrá por conta do
adxudicatario do contrato.=O prazo de presentación das ofertas será de 26 días naturais a contar
dende a última publicación do anuncio do concurso.=O prazo de presentación das ofertas será de
26 días naturais a contar dende a última publicación do anuncio do concurso.=As proposicións
presentaranse no Rexistro do Concello en horario de 9 a 14 horas.= As proposicións presentaranse en tres sobres cerrados sinalados coas letras A, B e C e en cada un deles constará o nome
do propoñente e o título do traballo obxecto do concurso.=O sobre “A” conterá a proposición
económica que pode comprende-la oferta fundamental esixida e cantas variantes distintas considere oportuno o licitador. A citada proposición terá que formularse conforme ó modelo oficial
que se inclue ó final do presente prego e na que constará en letra e número a cantidade pola que o
licitador se compromete á realización do traballo.=No sobre “B” presentarase a documentación
administrativa que consistirá nos seguintes documentos:=a) Resgardo que xustifique ter constituida a fianza provisional no xeito indicado.=b) Se o propoñente é unha sociedade, primeira
copia ou testimonio notarial da escritura social debidamente inscrita no Rexistro Mercantil ou
certificados de que dispón de suficiente organización e medis técnicos para a realización do
traballo.= c) Compromiso de colaboración na elaboración dos traballos propostos para todos e

cada un dos técnicos superiores ofertados.= d) No caso de ser empresario individual, primeira
copia ou testimonio notarial do certificado de inscripción no Rexistro Mercantil e documento
acreditativo da personalidade do firmante. Tamén presentará un certificado de que dispón dunha
organización con elementos persoais afectos de xeito permanente e idónios para a realización do
traballo obxecto do concurso.=e) Declaración xurada de ter plena capacidade de obrar e non estar
comprendido en ningunha das circunstancias que sinala o art. 20 da Lei de Contratos das Administración Públicas.=f) Certificación expedida polo órgano de dirección ou representación competente da empresa ou sociedade ofertante na que se acredite que non forme parte dos órganos
de goberno da mesma ningunha persoa que poida estar afectada polo que se refire á Lei 25/83, de
26 de decembro, sobre incompatibilidades dos altos cargos, modificada pola Lei 9/91 de 22 de
marzo, ou pola Lei 53/84, de 26 de decembro, de Incompatibilidades do persoal ó servicio das
administracións públicas.=g) Certificación ou recibo que acredite o pago do Imposto de Actividades Económicas correspondente á actividade de que se trata=h) Certificación ou documento
que acredite a presentación e ingreso do I.R.P.F. do Imposto sobre Sociedades, dos pagos a
conta ou fraccionados ou das re- tencións a conta de ambos e do I.V.E.=i) No caso de que
concorreran varias empresas agrupadas temporalmente para o efecto, deberá acreditarse que cada
unha delas cumpre os requisitos establecidos nos apartados anteriores, indicándose no escrito de
proposición os nomes ou circunstancias das empresas que o firman, a participación de cada unha
delas e a de- signación da persoa ou entidade que, durante a vixencia do contrato, as represente
plenamente ante a Administración contratante.=No sobre “C” presentaranse as referencias
técnicas necesarias para acredita-los extremos a valorar dentro dos criterios de selección,
determinantes para a adxu- dicación, comprendendo:=a) Curriculum vitae cos datos persoais,
académicos e profesionais dos concursos nos que participou e postos acadados neles de cada un
dos compoñentes do equipo.= b) Compromiso expreso dos membros do equipo de acepta-lo
réxime de incompatibilidades establecidas nas disposicións vixentes.=c) Declaración de tódolos
membros do equipo de acepta-lo réxime de incompatibilidades establecidas nas disposicións
vixentes.=c) Relación de traballos realizados, tanto no ámbito individual como en equi- po,
diferenciando os seguintes aspectos:=.- Traballos de planeamento xeral.=.- Traballos de
planeamento do tipo obxecto do concurso.=.- Traballos de planeamento do territorio donde se
sitúa o planeamento obxecto do concurso=.- Traballos actualmente en realización, xustificando a
capacidade de dedicación ó do obxecto do concurso.=A relación dos traballos realizados estará
acompañada de información sobre o grao de tramitación no que se atopan, xeito no que se
desenrolou o trámite de participa- ción pública, e todas aqueloutras incidencias que poidan
defini-la capacidade de xestión do pla- neamento dos concursantes.=e) Plan de realización dos
traballos, contendo:=.- Memoria na que, de acordo co establecido no prego de prescripcións
técnicas, se expoña claramente o desenrolo da metodoloxía a empregar nos traballos, cunha
definición clara e precisa dos que o licitador se compromete a realizar.=.- Calendario completo
para a execución, compatible cos prezos recolli- dos neste prego.=.- Descripción dos medios
persoais e materiais que se propón empregar, indi- cando os que se posúen en propiedade ou
arrendamento, describindo no seu caso o tipo de ofici- na técnica que se compromete a ter.=.Previsión dos importes parciais dos traaballos, en tantos por cento do importe total.=No caso de
que o licitador teña previsto a contratación con terceiros de parte dos traballos, indicarase o nome
deles, referencias e porcentaxes desta subcontrata no presuposto total.=No caso de contar coa
colaboración doutros profesionais ou empresas especia- lizadas, acompañarase como
complemento de méritos persoais, unha relación de aqueles, indi- cando o nome, título,
especialidade e experiencia. Neste caso será necesario presentar un com- promiso escrito de
colaboración dos interesados, e unha relación expresa das partes do traballo nas que
colaborarán.=10.- Apertura e exame das proposicións.= A mesa de contratación, estará

presidida polo Alcalde ou concelleiro en quen delegue, así como polos seguintes membros:= .- O
presidente da comisión de urbanismo ou concelleiro en que delegue.=.- O enxeñeiro municipal
encargado da área de urbanismo ou, de non existir, técnico urbanista competente por razón da
materia, nomea- do polo presidente da mesa, a proposta do C.O.A.G.=.- Un técnico superior
nomeado pola Dirección Xeral de Urbanismo da C.P.T.O.P.V.=.- Un repre- sentante de cada
grupo municipal da corporación.=.- Actuará como secretario, con voz pero sen voto, o secretario
da corporación=A mesa reunirase ás doce horas do quinto día hábil seguinte ó da finalización do
prazo de presentación de solicitudes.=Se ese día fora sábado, reunirase o día hábil
inmediatamente posterior para proceder á apertura das propostas económicas, e dará conta do
resultado da calificación dos documentos presentados, efectuada previamente, procedendo a
continuación á apertura dos sobres que conteñen as ofertas económicas, levantando a acta
corres- pondente e entregando copia da mesma ós licitadores que a soliciten.=Posteriormente,
procede- rase a formular a proposta de adxudicación a favor da máis ventaxosa, mediante
aplicación dos criterios establecidos no presente prego, sen atender necesariamente ó valor
económica da mes- ma, ou de declarar deserto o concurso, motivando, en todo caso, a proposta
con referencia ós criterios de adxudi- cación do concurso que figuran no presente prego.=11.Criterios de adxu- dicación. Son os que seguen enumerados por orde decrecente de
importancia ós efectos de calificación de ofertas: =1º.- Experiencia profesional en materia
urbanística:=Valoraranse os se- guintes aspectos por orde de prioridade:=.- Experiencia en temas
similares ó obxecto do concur- so.= - Experiencia xeral en tema de planeamento.=Dentro destes
aspectos, valorarase a experien- cia individual de cada compo- ñente de equipo e a conxunta
deste como tal, tendo en conta que o grao será coherente coa dificultade do traballo en cuestión.=
Tamén se poderán valorar outros aspectos, destancando entre os posibles, os seguintes:=Dedicación á investigación e ensino de urbanismo.=- Experiencia como técnico urbanista, ó
servicio da administración en materia de planeamento e xestión.=Este apartado valorarase ata un
máximo de 21 puntos.=2º.- Capacidade e coherencia interna do equipo.=Valoraranse os
seguintes aspectos en orde de prioridade:= Expe- riencia conxunta como tal equipo e carácter
pluridisciplinar.=- Existencia de especialistas en te- mas concretos do traballo.=.- Existencia de
equipos ou medios técnicos de apoio.=Este apartado valorarase ata un máximo de 18 puntos.=
3º.- Capacidade de xestión.= Valoraranse os se- guintes aspectos en orde de prioridade:=.Experiencia de intervencións en procesos de participa- ción pública.=.- Efectividade dos traballos
realizados en función do grao de tramitación acadado e demáis incidencias.=Este apartado
valorarase ata un máximo de 10 puntos.=4º.- Capacidade de adicación ó traballo proposto:= Co
fin de asegurar no posible unha maior adicación ó traballo e á relación co organismo contratante,
teranse en consideración os seguintes aspectos:=.- Traballos actualmente en realización.=.Características profesionais dos concursantes que teñan relación coas condicións que se esixen
no presente concurso.=Este apartado valorarase ata un máximo de 8 puntos.=5º.- Plan de
realización de traballos:=Valorarase como aspecto de especial importancia a metodoloxía a
empregar no desenrolo dos traballos en función da súa adecuación ós obxectivos que se
pretenden acadar no planeamento proposto e a política de actuación urbanística pro- posta para a
súa consideración.=Este apartado valorarase ata un máximo de 6 puntos.=6º.- Mellora do precio
ofertado.=Este apartado valorarase ata un máximo de 4 puntos.=7º.- Raigame ou maior
coñecemento do territorio obxecto do traballo.=Valoraranse os seguintes aspectos en orde de
prioridade:=- Experiencia de traballos no territorio, tanto individualmente como en equipo.=
-Ubicación no territorio.=Este apartado valorarase ata un máximo de 2 puntos.=12.- Garantía
definitiva. =O adxudicatario, no prazo de oito días hábiles contados a partir da notificación da
adxudicación, terá que constituir unha garantía definitiva polo importe do 4% do presuposto de
adxudicación na tesourería municipal.=13.- Formalización do contrato. =O contrato formalizarase en documento administrativo na data que sinale o concello, unha vez recibido o acordo de
adxudicación.=14.- Execución dos traballos. =A execución do contrato farase con estricta suxeición ó prego de cláusulas administrativas e de prescripcións técnicas e risco e ventura do adxudicatario. Para as incidencias que poidan xurdir no seu cumprimento, estarase ó disposto na Lei de

Contratos das administracións públicas.= 15.- Lexislación laboral ou seguridade social.=O
contratista cumprirá as disposicións vixentes en materia laboral, segurida- de social e de seguridade e hixiene no traballo=16.- Responsabilidade.= Danos. Correrá por conta do adxudicatario a
responsabilidade derivada de tódolos danos, pérdidas e accións de calquera natureza que sexan
ocasionados a terceiras persoas.=17.- Custodia e conservación.= O contratista terá que responder da custodia e conservación dos traballos en- cargados, non estando permitida a entrega de
información a terceiras persoas, se non é coa expresa autorización do órgano de contratación.=
18.- Entrega dos traballos.= O adxudicatario entregará os traballos no concello no prazo estipulado, a través do rexistro xeral, según o plan de bases documentais establecido.=19.- Réxime de
pago dos traballos. Rexirase polo disposto no prego de condicións da resolución da concesión.=1º.- 20% do importe da adxudicación á sinatura do contrato.=2º.- 20% do importe da adxudicación á entrega do avance.=3º.- 20% do importe da adxudicación unha vez entregado o documento de Aprobación inicial.=4º.- 40% restante cando se aprobe definitivamente.=20.- Incumprimento dos prazos.= Cando sexan imputables ó contratista os retrasos ou demoras no cumprimento dos prazos establecidos para a execución do contrato, o Pleno da Corporación, poderá elixir indistintamente entre a resolución do contrato ou a imposición de sanción administrativas.=
As sancións graguaranse con carácter xeral en atención ó presuposto total ou parcial e según que
o prazo incumprido sexa total ou parcial, de acordo co disposto no art. 96 da Lei 13/95, de 18 de
maio=21.- Causas de resolución do contrato.= Son causas de resolución do contrato as previstas no art. 112 da Lei de contratos das administracións públicas, así como as contempladas no
art. 214 do mesmo texto legal.= 22.-Dereito de propiedade. = O traballo obxecto do contrato
será de exclusiva propiedade do concello de Teo e non poderá ser reproducido nin total nin
parcialmente sen a súa autorización expresa.=23.- Réxime xurídico do contrato. =O presente
contrato ten un carácter administrativo e ambas partes quedan suxeitas á lexislación vixente en
materia de con- tratación das CC.LL..= 24.- O prego de condicións técnicas, anexo ó presente
documento, formará parte integramente do contrato, así como a resolución anexa á mesma,
dictadas polo Director Xeral de Calidade Medioambiental e
Urbanismo. ”----------------------------------O pleno do concello, por unanimidade dos dezaseis membros asistentes, sendo o número
legal o de dezasete, acorda aproba-lo mecionado prego.------------------------------------------------ -Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as vinteúnha horas e
trinta minutos, estendéndose a presente acta, que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario acctal.
que certifico.
O ALCALDE,

O SECRETARIO ACCTAL.,

ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA DO PLENO DO CONCELLO QUE
TIVO LUGAR O DÍA 26 DE DECEMBRO DO 2000.
SEÑORES ASISTENTES:
Alcalde-Presidente:
D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros:
D. Antonio Castroagudín Valladares
D. Manuel R. Cajaraville Campos
D. Urbano Ouro Calvelo
D. Manuel Mata Iglesias
D. Juan B. Aller Suárez
D. Mario Fandiño Pazos
D. Ramón Fernández Fernández
D. Manuel A. Filloy Villar
D. José Manuel Neira Picallo
D. F. Manuel Parajó Liñares
D. Manuel Tallón Mesías
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.

Na casa do concello de Teo, a dezanove
de decembro do dous mil.
Sendo as dez horas, e baixo a presidencia
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 fixan na marxe, a fin
de levar a cabo a sesión extraordinaria
convocada para este día.
Asiste
o
Secretario
acctal.
da
Corporación, D. Jesús Naveira Vázquez.
Pola presidencia declárase sesión pública.
De seguido pásase a coñecemento e
resolución dos asuntos incluídos na
seguinte
ORDE DO DÍA:

1.ACTAS
DAS
SESIÓNS
ANTERIORES .- O Sr. Presidente
inquire se algún dos Sres. edís presentes
desexa formular observacións ós
borradores das actas das sesións que tiveron lugar os días 30 de novembro e 19 de decembro,
que foron distribuídos coa convocatoria da actual.
O Sr. Noriega di que na acta do pleno ordinario do 30 de novembro, no punto 3 , onde di
“O Sr. Alcalde di que non van apoia-la moción. O Sr. Noriega pregúntalle que non é urxente...”,
debería dicir “ O Sr. Noriega pregúntalle se non é urxente...”.Di que no punto de “Rogos e
preguntas”, na pregunta 5 da súa intervención, onde di “ o programa “Nadar entre amigos””,
debería dicir “ o programa “ Nadal entre amigos””. Di que na pregunta 7, onde di “O Sr.
Noriega di que hai tendencia a coordina-lo urbanismo en torno ás grandes cidades, e manifesta
que existe o “o modelo Teo””, debería dicir “O Sr. Noriega di que hai tendencia a coordina-lo
urbanismo en torno ás grandes cidades, mentras que aquí o único que existe é o modelo Teo”.
Di que na intervención do Sr. Parajó, na pregunta 15, non se recolle que o Sr. Noriega elevou
unha queixa ó Sr. Alcalde para que non permitise ese espectáculo de ataques persoais porque
eso era un apartado para rogos e preguntas, e que tampouco quedou recollido que o grupo
municipal do BNG se ausentou do salón de plenos e que voltou a entrar cando rematou a
intervención do Sr. Parajó.
A Sra. Bugallo di que na súa intervención, na terceira pregunta, onde di “ di que se falou
con eles e que se mandou á policía local, pero pensa que non o están facendo”, falta engadir “ A
Sra. Bugallo solicita que se obrigue a cumpri-la moción”.Di que na segunda pregunta da súa
intervención, onde di “ A Sra. Bugallo di que non sabía destes últimos pasos”, falta engadir “ xa
que o Sr. Alcalde non os informou”.

Di que na acta do 19 de decembro, no apartado 10, di” O arquitecto(ou enxeñeiro) técnico
municipal encargado da área de urbanismo”, e que o termo “técnico” non aparecía no anexo que
se aprobou. O Sr. Secretario dille que o erro parteu de que o aparellador é arquitecto técnico,
pero que nese punto debe dicir “O enxeñeiro municipal encargado da área de urbanismo”.
O Sr. Fandiño di que na acta do 30 de novembro, en rogos e preguntas, na pregunta 2.2
das presentadas por eles no rexistro do concello, di “ O Sr. Fandiño di que teñen un informe
xurídico, sacado da publicación “ El Consultor”, ó que dá lectura”, e que non se inclueu na acta
un resumo de dito informe, polo que así non se sabe se é favorable ou desfavorable.
O Sr. Neira di que no manifesto partidista do Sr. Parajó, no pleno do 30 de novembro, no
que falaba contra os catro concelleiros, tamén se falou contra o Sr. Fernández , e se lle dixo que
“se apartase deses tres ou que se ativera ás consecuencias”, e que iso non aparece recollido na
acta. O Sr. Parajó di que está equivocado, que el non dixo iso, e que non admite esa corrección.
O pleno do concello, por unanimidade dos dezasete membros, sendo o número legal o de
dezasete, acorda aproba-los dous borradores, unha vez realizadas as correccións propostas, e que
se rexistren no libro correspondente.
2.- DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTES NOS CONSELLOS ESCOLARES .
O Sr. Secretario di que cando se constituira o pleno, en data 02-09-99, nomeáranse, para o
Instituto, a D. José Manuel Neira , para o colexio da Ramallosa, a D. Manuel Cajaraville, para o
colexio de Calo, a D. Mario Fandiño, para o colexio dos Tilos, a D. Manuel Filloy, e para o
C.P.R.A., a D. Urbano Ouro. Di que con data 12-04-00, tra-la destitución ou dimisión dalgúns
concelleiros, con data 12-04-00, nomeáronse, para o Instituto, a D. Antonio Castroagudín, para o
colexio da Ramallosa, a D. Manuel Cajaraville, para o colexio de Calo, D. Juan B. Aller, para o
colexio dos Tilos, a D. Manuel Mata, e para o C.P.R.A., a D. Urbano Ouro. Manifesta que cada
dous anos hai que renovalo, e que a proposta da alcaldía é para o Instituto, a D. Antonio
Castroagudín, para o colexio da Ramallosa, a D. Manuel Cajaraville, para o colexio de Calo, D.
Juan B. Aller, para o colexio dos Tilos, a D. Manuel Mata, e para o C.P.R.A., a D. Urbano Ouro.O Sr. Noriega di que desde o grupo municipal do B.N.G. Estiveron valorando presentar
unha proposta alternativa á da alcaldía, pero que non o fixeron por dous motivos. Di que en
primeiro lugar, porque non queren traslada-la inestabilidade que se vive na corporación á
comunidade educativa, e en segundo lugar porque non se sinten representantes deste grupo de
goberno. Manifesta que de tódolos xeitos, van votar en contra desta proposta, tamén por varios
motivos. Di que teñen coñecemento de que existen faltas de asistencia repetidas de varios
concelleiros a estes consellos escolares, di que porque ó mellor non lles gusta o que alí escoitan, e
porque pensan que non están a cumprir coa súa función , que é a de ser correa de trasmisión das
reivindicacións da comunidade educativa. Di que na maioría dos casos somentes actúan como
pararraios destas reivindicacións.
O Sr. Alcalde dille que, de tódolos xeitos, van mante-la proposta .
O Sr. Parajó di que debería estar representada a oposición, e que por este motivo se van
abster.
Sometido a votación, este punto acada seis votos a favor ( dos Sres. Blanco Martínez,
Castroagudín Valladares, Cajaraville Campos, Ouro Calvelo, Mata Iglesias e Aller Suárez), tres

en contra( do Sr. Noriega Sánchez e das Sras. Bugallo Rodríguez e Amieiro Rodríguez), e oito
abstencións ( dos Sres. Fandiño Pazos, Neira Picallo, Filloy Villar, Fernández Fernández, Parajó
Liñares, Hombre Eiras, Tallón Mesías e da Sra. Blanco Fernández), polo que resulta aprobado.
3.- DECLARACIÓN DE ZONA CATASTRÓFICA.- O Sr. Alcalde di que co
temporal houbo perdas importantes en bens municiais, sobre todo en pistas. Di que tiveron
unha reunión de alcaldes e que hai importantes perdas. Manifesta que se está solucionando o
máis urxente, e que se fixo unha valoración de douscentos trinta e cinco millóns de pesetas, e
que para o noso concello, cun presuposto de oitocentos e pico millóns, esto é unha catástrofe.
Di que queren declarar zona catastrófica, e manda-lo ó delegado do goberno, por se veñen
algúns cartos de Madrid.
O Sr. Noriega di que dubidan da viabilidade desta declaración, pero di que polo BNG
que non sexa, e que de tódolos xeitos lles gustaría facer unha autocrítica sobre a situaciónd de
varias infraestructuras. Di que non se pode construir ou arranxar estradas sen ter en conta certos
pasos de auga que xa existían previamente porque despois pasa o que pasa. Di que se deberían
vixia-las novas edificacións que se están a levantar, e que nestes últimos días contribuiron a
crear situacións de perigosidade, convertindo en ocasións a C- 541 , que atravesa Cacheiras, nun
novo regato, e dille ó Sr. Alcalde que el debe sabelo, pois vive alí. Di que se debe respecta-la
natureza, convivir con ela , pero non pasar por enriba dela, e que por último quere felicitar ás
persoas que recolleron as fotografías dos danos.
O Sr. Parajó di que é moi difícil que se declare zona catastrófica, xa que cando foi do
Hortensia non se fixo. Di que os de Ames dixeron que iban pedir zona de emerxencia polo de
Bertamiráns, pero non zona catastrófica, pero que ven ben que se arranxen as pistas o máis
rápido posible . Di que polas obras na N-550 a auga non circula, a pesar do que diga o Sr. Tello,
e que teñen fotogarfías. Di que as obras non corrixen esto, senón que o fan peor.
O pleno do concello, por unanimidade, acorda aprobar a declaración de zona catastrófica
para o concello de Teo.
4.- MOCIÓN DO PSdeG-PSOE SOBRE A VIOLENCIA CONTRA A MULLER. O Sr. Parajó dá lectura á moción do PSdeG-PSOE para “Contribuir a elimina-la violencia contra
as mulleres”, que copiada literalmente, di o que segue:” O Concello de Teo, por unanimidade de
tódolos grupos políticos manifesta a súa máis enérxica repulsa ante as situacións de malos tratos
e violencia de xénero que veñen padecendo as mulleres, á vez que expresa a solidariedade coas
víctimas e os seus familiares.=Considerando que na erradicación da violencia contra as mulleres
están implicadas tódalas administracións públicas, as forzas de seguridade, as asociacións e en
xeral toda a cidadanía.=Considerando que a violencia de xénero é froito da desigualdade
histórica existente entre homes e mulleres.=Considerando que a violencia exercida contra as
mulleres é unha violación dos dereitos humanos e dos dereitos máis fundamentais como o
dereito á integridade física e á vida.=Considerando que a Administracion Local ten un papel
trascendental na loita por erradica-la violencia cara as mulleres, e sendo conscientes da
necesidade de cumprir os acordos da IV Conferencia Mundial da Muller celebrada en Pekín, en
1995.=Considerando que o tratamento desde tódalas instancias implicadas ten que ser global e
desenrolarse no marco dunha lei de carácter integral.= O Pleno do Conceflo celebrado no día de
hoxe, acorda:= - SOLICITAR DO GOBERNO DA NACIÓN A NECESIDADE URXENTE
MEDIANTE APROBACIÓN NO PARLAMENTO DUNHA LEI INTEGRAL CONTRA A
VIOLENCIA DE XÉNERO.=- INSTAR Ó GOBERNO DA NACIÓN Á CREACIÓN DUNHA
DELEGACIÓN DO GOBERNO con rango de Secretaría de Estado, que coordine tódalas
actuacións que se poñan en marcha polos diferentes Ministerios nos temas de violencia de

xénero.= Este concello convida á participación activa e ó compromiso de toda a cidadanía para
amosa-lo rexeitamento social cara a violencia contra as mulleres e nenos/as.”.
O Sr. Parajó di que o tema é importante, que está no vandeleiro. Manifesta que se ven
loitandoa nivel mundial, e que nalgunhas comunidades, como en Castela, incluso se queren

publica-los nomes dos que agreden ás mulleres. Di que non quere extenderse moito , e que o
tema é importante, e debería contar co respaldo de todos.
O Sr. Alcalde di que están en contra de todo tipo de violencias, e que ven ben esta
moción, ainda que lles gustaría que se condenase todo tipo de violencia, e non só a que vai contra
as mulleres. Di que van apoia-la moción.
O Sr. Noriega di que, ainda que hai certa terminoloxía que eles non empregarían, que
están absolutamente dacordo co fondo da moción, polo que van apoiala.
O pleno do concello, por unanimidade, acorda aprobar esta moción.
5.- PLAN DE DESENVOLVEMENTO COMARCAL. - O Sr. Alcalde di que queren
consolida-la comarca e que tiveron unha xuntanza co conselleiro e cos alcaldes de por aquí cerca,
e co Sr. Precedo Ledo, e que quixeron leva-la proposta para facer unha Fundación, xa que , xa
que di que se xuntarían moitos habitantes. Di que hai subvencións ás que nos poderíamos acoller
. Di que Santiago quedou de levalo en xaneiro, que darán unha resposta en xaneiro.
O Sr. Noriega di que o BNG vai apoia-la entrada deste concellono plan de
desenvolvemento comarcal porque pensan que é un proceso que ten máis pros que contars. Di
que de tódolos xeitos pensan que é importante que se incida na necesidade de democratiza-lo
funcionamento do padroado da Fundación, permitindo que alí estén presentes as distintas
sensibilidades políticas da comarca. Di que tamén é importante que se incida na necesidade de
manter e respecta-la autonomía política, frente ó sector privado da comarca no funcionamento
deste padroado da Fundación.
O Sr. Parajó di que apoian o Plan de Desenvolvemento Comarcal e que esperan
que funcione, non coma a do “Val do Ulla”, que non fixo nada.O Sr. Alcalde respóndelle que lles
rexeitaron unha subvención que solicitaran, e que se están facendo estudios para o progarma
“Equal”, que tamén vai traer beneficio. O Sr. Parajó di que lles gustaría que esto fose para
adiante, en conxunto e armonía. Di que queren que se chegue a acordos para conseguir diñeiro
para tódolos sitios, e non só para os que máis teñen.
O pleno do concello, por unanimidade, acorda aproba-la moción da Alcaldía ó respecto
do “Plan de Desenvolvemento comarcal”, que copiada literalmente di o que segue:”
PROPOSTA:=Por Decreto 56/1997, de 20 de febreiro, aprobouse definitivamente o mapa
Comarcal de Galicia, e o Concello de Teo foi incluido na Comarca de Santiago.=Unha comarca é
un ámbito territorial formado por un conxunto de concellos cotiguos que teñen entre eles unha
forte cohesión interna baseada en feitos naturais, históricos, económicos e funcionais.= O
Estatuto de Autonomía de Galicia dalle competencias á nosa Comunidade Autónoma para
organiza-lo seu territorio en comarcas, e para iso a Xunta puxo en marcha un Plan de
Desenvolvemento comarcal que, entre outras cousas, deseñou un mapa comarcal que se aprobou
polo Decreto antedito, mediante o cal Galicia queda, por primeira vez, organizada en 53
comarcas.=Como tódolos presentes coñecen, Teo forma parte, xunto con Santiago, Boqueixón,
Brión, Val do Dubra, Vedra e Ames, da comarca urbana de Santiago.=A iniciativa para a

inclusión dunha comarca no "PLAN DE DESENVOLVEMENTO COMARCAL (P.D.C.)
correspóndelle ós concellos integrantes, sempre que o soliciten polo menos dous tercios deles,
mediante acordo que se lle trasladará á Xunta de Galicia.= Esta proposta que presenta o
GobernoMunicipal de Teo, faise co convencemento de que será secundada polo resto dos
Concellos que integran a nosa comarca, xa que a implantación do P.D.C. suporía unha serie de
utilidade inmediatas, tales como:=-A redacción do Plan Estratéxico da Comarca de Santiago.=A posibilidade de preparación de propostas ou candidaturas para programas europeos.=-Apoio
técnico para a promoción de recursos comarcais e posta en marcha de programas.=-Promoción
dos recursos turísticos locais, promovendo a descentralización turística de Santiago ós concellos
periféricos, aproveitando o fluxo turístico existente en Santiago de Compostela.=-Posta en
marcha de programas de apoio a sectores productivos e artesanais mediante a incorporación á
rede de comercio electrónico e á formación dos productores no uso destas novas
tecnoloxías.=Pero a medio prazo, tamén suporía:=-A creación dun órgano de cooperación do
sector público co privado a través da Fundación Comarcal, para propoñer e xestionar iniciativas
de desenvolvemento que xurdan de municipios da comarca.=-Redactar plans de cooperación
entre tódolos instrumentos de desenvolvemento local que existan na comarca para coordinalos a
través do Plan Estratéxico Comarcal.=Por todo iso, proponse ó Pleno da Corporación a
adopción do siguiente acordo:=1º.- Solicitar a inclusión da Comarca de Santiago no Plan de
Desenvolvemento Comarcal de Galicia, de conformidade co establecido no artigo 12 da Lei
7/1996, de 10 de xullo, de Desenvolvemento Comarcal, facultando ó Alcalde para que poida
asinar tódolos documentos que sexan necesarios para tal fin.=2º.- Aproba-la Incorporación ó
Padroado da Fundación para o Desenvolvemento da Comarca de Santiago, facultando ó Alcalde
para que participe no Padroado da devandita Fundación,conforme se recolle nos estatutos da
mesma.=3º.- Dar traslado do presente acordo á Consellería da Presidencia e Administración
Pública de Xunta de Galicia.”.
6.- CREACIÓN DO PARQUE DE BOMBEIROS. - O Sr. Secretario di que o outro día
houbo unha confusión , e que en vez de paga-los 52 bombeiros que xa hai máis os 19 novos, só
hai que paga-los 19 de agora.
O Sr. Alcalde manifesta que houbo pequenos problemas de entendemento entre a
Xunta, a Deputación e os concellos, que se amañaron, xa que non aparecían os concellos e
correxiuse. Di que así se teñen as mesmas obrigas con tódolos concellos, e que se calcula que
costará sobre dous millóns. Di que todo o que fan en Santiago o farán tamén nos outros
concellos.
O Sr. Noriega di que o grupo municipal do BNG apoia sen lugar a dúbidas a creación
deste parque de bombeiros, xa que consideran que é bo para o concello de Teo, e que os custos
os podemos asumir perfectamente. Manifesta que lles houbera gustado máis se se lles mantivera
informados de todo o proceso deste acordo, pero dille ó Sr. Alcalde que xa saben ques esta non
é unha das súas cualidades. Di que, de tódolos xeitos, teñen a sensación de que en todas esas
negociacións o Sr. Alcalde foi sempre a remolque, e que outros levaron a voz crítica. Manifesta
que consideran que é importante que, como un dos concellos principais da comarca, teñamos
un criterio propio nestes asuntos, e que non só chega con sair na foto. O Sr. Alcalde contesta
que iso é o que o Sr. Noriega pensa.
O Sr. Parajó di que o tema é moi importante, e que moitas veces dependemos dos
bombeiros de Santiago ou de Protección Civil de Boqueixón. Di que debe dar unha tiradura de
orellas ó Sr. Alcalde, xa que di que o outro día lles pasaron un acordo e que logo se enteraron de
que había outro, e de que non había que asumi-los 52 bombeiros de Santiago, senón os 19

novos. Di que interesa o parque de bombeiros, pero tamén que haxa unha coordinación como é
debido.
O pleno do concello, por unanimidade, acorda aproba-la suscripción e a adhesión ó
convenio, así como facultar ó Sr. Alcalde para realiza-los demais trámites.
7.- TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO.- O Sr. Secretario di que se trata de pasar
cartos da partida 322.13100, que correspondía á Escola Obradoiro, á partida 442.22700 que
corresponde á recollida de lixo, e á 121.62200, que corresponde ó investimento en construcción
de edificios municipais. Di que serán 55.229.114 pesetas para a recollida de lixo, e 2.510.977
pesetas para a nave de Lucí e para a parte proporcional das obras do concello.

O Sr. Neira pregunta se o da Escola Obradoiro non era unha subvención, e o Sr.
Secretario dille que estaba presupostado.
O Sr. Noriega di que se estivesemos funcionando cuns presupostos do ano 2000, e non
cuns prorrogados, esto non sería necesario, porque a partida da Escola Taller sería moito menor,
e dille ó Sr. Alcalde que lembre que gracias ás súas relacións, estamos sen ela desde xaneiro.
Manifesta que aparecería outro tipo de partida para o pago a Sogama. Di que, como sempre,
tarde, mal e a rastro, e que prorrogar uns presupostos conleva que non existan inversións
planificadas, xa que as necesidades do ano 1999 non foron as do 2000 nin serán as do 2001, e
que non se pode estar funcionando coa planificación do ano 1999. Manifesta que o único
culpable desta situación é o Sr. Alcalde, e di que o peor de todo é que esta situación está a
repercutir directamente nos veciños, eses que o Sr. Alcalde tanto quere e respecta.
O Sr. Parajó di que se se aprobasen os presupostos, esto non pasaría, pero que non poden
deixar esa partida ahí. Manifesta que se vai abster, e que cada un dos seus compañeiros decidirá
o seu voto.
O Sr. Tallón pregunta se esta partida é de fondos propios do concello, e o Sr. Secretario
dille que si. O Sr. Tallón pregunta se non hai ningunha subvención , e o Sr. Secretario dille que
cre que non, pero se lle permiten un receso de tres minutos , o comprobará. O Sr. Alcalde
concédello.
Tralo receso, o Sr. Secretario di que son fondos propios, e o Sr. Tallón pide que conste en
acta.
O Sr. Noriega di que ten unha dúbida. Manifesta que se a partida é de 83 millóns, e se
transfiren 57 millóns, hai unha diferencia de 26 millóns. Di que se lles dixo que 18 millóns foron
para cotas da Seguridade Social, o que fai 75 millóns, e que ainda quedan 8 millóns. Di que sabe
que tamén daquí se paga o soldo do Axente de Desenvolvemento Local, pero que este non cobra
8 millóns. O Sr. Secretario di que se transferiron cartos desta partida por decreto da Alcaldía e
que se quere os datos llos pode dar.
Sometido a votación, este punto acada sete votos a favor (dos Sres. Blanco Martínez,
Castroagudín Valladares, Cajaraville Campos, Ouro Calvelo, Mata Iglesias, Aller Suárez e
Hombre Eiras), e dez abstencións ( dos Sres. Noriega Sánchez, Parajó Liñares, Tallón Mesías,
Fandiño Pazos, Neira Picallo, Filloy Villar e Fernández Fernández, e das Sras. Bugallo
Rodríguez, Amieiro Rodríguez e Blanco Fernández), polo que resulta aprobado.

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

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DO CONCELLO QUE TIVO
LUGAR O DÍA 29 DE DECEMBRO DO 2000.--------------------------------------------------------SEÑORES ASISTENTES:
Alcalde-Presidente:
D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros:
D. Antonio Castroagudín Valladares
D. Urbano Ouro Calvelo
D. Manuel Mata Iglesias
D. Juan B. Aller Suárez
D. Ramón Fernández Fernández
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.

Na casa do concello de Teo, a vintenove de decembro do dous mil.-----------------------Sendo as trece horas, e baixo a presidencia do Sr. Alcalde, D. Armando U. Blanco Martínez, reuniuse en primeira convocatoria o pleno do
concello, con asistencia de doce dos seus
membros, sendo o número legal o de dezasete, a
fin de levar a cabo a sesión ordinaria convocada
para este día.---Escusaron a súa asistencia os concelleiros D. Manuel R. Cajaraville Campos, D. Mario
Fandiño Pazos, D. Manuel A. Filloy Villar e D.
Manuel Tallón Mesías, e falta sen escusa-la súa
asistencia o concelleiro D. José Manuel Neira Picallo.---------------------------------------------------------Asiste o Secretario acctal. da Corporación, D. Jesús Naveira Vázquez.-------------------Pola presidencia declárase sesión pública, pasándose de seguido a coñecemento e resolución dos asuntos incluídos na seguinte ------------ORDE DO DÍA:
1.- ACTAS DAS SESIÓNS ANTERIORES .- O Sr. Presidente inquire se algún dos Sres.
edís presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da sesión que tivo lugar o día
26-12-00, que foi distribuído coa convocatoria da actual.--------------------------------------------O Sr. Secretario di que no punto 6, sobre a creación do parque de bombeiros, falta por
transcribi-lo convenio.-----------------------------------------------------------------------------------------O pleno do concello, por unanimidade dos doce membros asistentes, sendo o número
legal o de dezasete, acorda aproba-lo antedito borrador, unha vez realizada a corrección proposta,
e que se rexistre no libro correspondente.-------------------------------------------------------------------2.- ROGOS E PREGUNTAS .- Non se formularon.--------------------------------------------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as trece horas e dez minutos, estendéndose a presente acta, que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario acctal. que certifico.
O ALCALDE,

O SECRETARIO ACCTAL.,

