ACTA DA SESIÓN EXTRA ORDINARIA DO PLENO
TIVO LUGAR O DÍA 15 DE XANEI RO DE 2002.
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. Martiño Noriega Sánchez
Dª Ánxela Bugallo Rodríguez
Dª Soedade Amieiro Rodríguez
D. Miguel A. Hombre Eiras
D. F. Manuel Parajó Liñares
D. José Manuel Neira Picallo
D. Mario Fandiño Pazos
D. Manuel A. Filloy Villar
Secretario:
D. Jesús Naveira Vázquez.

DO CONCELLO QUE

Na casa do concello de Teo, a quince de
xaneiro de dous mil dous.
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 convocada para este
día.------Escusaron a súa asistencia os concelleiros
D. Manuel Tallón Mesías e 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 ALCALDÍA SAUR-3.- O
Sr. Alcalde dá lectura ó informe dos técnicos
municipais sobre o SAUR-3, que copiado
literalmente, di o que segue:”Enrique Eijo Blanco e Ignacio Soto González, a petición do Señor
Alcalde do Concello de Teo e en relación coa información recollida na acta da sesión
extraordinaria celebrada o día 21 de novembro de 2001, relativo á aprobación do Plan Parcial
SAUR-3, proceden a aclara-las seguintes cuestións:=A aprobación do Plan Parcial do SAUR-3
é a aprobación dun instrumento de desenvolvemento de planeamento, tendo por obxeto a
ordeación detallada dunha parte do territorio, xustificando a adecuación da ordenación ás
directrices do planeamento superior que desarrolla, Normas Subsidiarias de Planeamiento
Municipal.=O SAUR-3 son terreos incluidos en áreas aptas para a urbanización, de acordo co
establecido no artigo 71.4 LS/76 así como no artigo 16.1 Lei 6/98 (artigo con carácter de
lexislación básica)= El derecho a promover la transformación del suelo urbanizable, mediante la
presentación ante el Ayuntamiento del correspondiente planeamiento de desarrollo para su
tramitación y aprobación, se podrá ejercer desde el momento en que el planeamiento general
delimite sus ambitos o se hayan establecido las condiciones para su desarrollo en virtud de un
proyecto de delimitación o de planeamiento formulado por la iniciativa privada.= Non hai que

olvida-lo dereito dos propietarios do solo clasificado como urbanizable a promove-la súa
transformación instando á administración á aprobación do correspondente planeamento de
desenvolvemento, de conformidade co que estableza a lexislación urbanística, de acordo co
Real Decreto-Lei 4/2000.= Non se deberá confundir entón una acción planificadora, de
conformación do territorio, coa súa posterior xestión; non se confundirá a estructura da
propiedade do solo, a súa morfoloxía, construccións, vexetación e usos existentes coa
propiedade das fincas, dos derechos reais, servidumes e dereitos persoais.= É nunha fase
posterior de xestión do plan parcial, de equidistribución de cargas e beneficios, regulado no

regulamento de xestión, non no de planeamento onde é necesaria a aportación da documentación
acreditativa da propiedade e medida das fincas, e nunca antes, sendo neste mesmo momento de
formación da xunta de compensación ou reparcelación cando se requiren unhas porcentaxes
mínimas da propiedade, artigo 133 LSG.= É convinte recordar neste punto o artigo 12 de
Regulamento de Servicios das Corporacions Locais:= Las autorizaciones y licencias se entenderán
otorgadas salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero. No podrán ser invocadas para
excluir o disminuir la responsabilidad civil o penal en la que hubieran incurrido los beneficiarios en el
ejercicio de sus actividades.= A administración será neutral en relación cos eventuais conflictos

referidos a propiedade dos terreos que puideran xurdir entre o peticionario da licencia ou
autorización e outros terceiros, non sendo preciso xustifica-la titularidade dominical ou dun
dereito real sobre os terreos nos que se pretende actuar.=Non se entende no departamento técnico
a necesidade que se plantexa de coñecer tódolos propietarios coas respectivas superficies das
diferentes fincas que quedan dentro da área delimitada polas Normas Subsidiarias de
Planeamento Municipal do Concello de Teo como SAUR-3, cando para a realización e
aprobación do Planeamento de desenvolvemento en ningún momento son necesarias, nin están
entre os documentos que tanto la LSG no seu artigo 25 ou ol RD 2159/98 nos seus artigos 57 e
seguintes recollen como necesarios para a redacción dun Plan Parcial. Tampoco a xuizo destes
servicios técnicos se fixa un coeficiente de propiedade mínimo para inicia-los trámites de
aprobación dun plan parcial na lexislación aplicable a tal efecto, recoñecendo este dereito ós
propietarios do solo urbanizable como é neste caso estando delimitado no planeamento xeral.=As
plazas de aparcamento que a LSG no seu artigo 22.f é:=Una previsión de una plaza por cada
vivienda u 80 metros cuadrados de edificación, que podrán localizarse incluso en el subsuelo
de los sistemas viarios y espacios libres siempre que no se menoscabe el uso de estos
sistemas.= Esta obriga de plazas de aparcamento que marca a lexislación en desenvolvemento do
solo non urbanizable, está perfectamente contemplada no Plan Parcial aprobado para o
desenvolvemento do SAUR-3, non figurando nin na LSG nin no RPU condicións de situación ou
reparto de ditas plazas polo ambito de actuación.=No referente á obriga dos propietarios do solo
urbanizable no artigo 18 Lei 6/98 de ceder obligatoria e gratuitamente a administración actuante
o solo correspondiente o 10 % do aproveitamento tipo do ámbito, é o Regulamento de Xestión
Urbanística no seu artigo 49º que prevé a sustitución desta cesión por unha contribución en
metálico que aboara o propietario da finca. A compensación económica será fixada pola
administración tasando o solo con arreglo ó valor urbanístico que lle corresponda.= En canto as
reservas de terreo para parques e xardíns públicos, zonas deportivas públicas e de recreo e
expansión, tanto o artigo 45.c do RPU como o artigo 22.d da LSG, establece unha superficie de 18
metros cudrados por cada vivenda ou por cada 100 metros cadrados de edificación residencial,
non podendo ser inferior ó 10 por cento da superficie total ordeada, sendo tales superficies de
dominio e uso público. Esta superficie haberá de establecerse con independencia das superficies
destinadas no plan xeral a espacios libres ou zonas verdes. Todas estas obrigas están
contempladas dentro do Plan Parcial presentado para o desenvolvemento do SAUR-3, non
debendo confundirse os espacios libres ou zonas verdes que establecen as normas subsidiarias
coas que figuran dentro da ordeación do plan parcial do SAUR-3.= O anteriormente exposto
queda respaldado polos informe previo a aprobación inicial e informe vinculante emitidos pola
Consellería de Política Territorial Obras Públicas e Vivenda que forman parte do expediente 101
A-99/101, correspondente o Plan Parcial SAUR-3 en a Ramallosa, de acordo cos artigos 41.3 e
42.5 da Lei 1/1997 do solo de Galicia, en datas 1 de febreiro do 2000 e 19 de outubro do
2001.”.----

De seguido dá lectura ó informe do Sr. Secretario, que copiado literalmente, di o que
segue:”Jesús Naveira Vázquez, Secretario Accidental do concello de Teo (A Coruña)
INFORMA: A petición do Sr. Alcalde, en relación ó SAUR-3, o que segue:= PRIMEIRO.- O
convenio urbanístico firmado polo Sr. Alcalde coa empresa “Trabuga” o día vintecinco de maio
de mil novecentos noventa e nove, foi ratificado polo Pleno do concello en sesión celebrada o
día dez de xuño do mesmo ano, onde igualmente se facultou ó Sr. Alcalde para continua-los
demáis trámites.= SEGUNDO.- El citado convenio urbanístico, pola súa propia natureza
xurídica, non prevalece sobre o Plan Parcial dado o carácter de norma xurídica deste
instrumento de planeamento. Consecuentemente, o cómputo da edificabilidade non é o
inicialmente sinalado no convenio senón no propio Plan Parcial, esto é, co límite de 1,50 metros
que é o que figura no informe previo á aprobación definitiva da C.P.T.O.P.V.= TERCEIRO.No escrito de petición do Pleno Extraordinario omítese o parágrafo terceiro do apartado 3 do
Acordo Segundo, no que expresamente se indica “O concello notificará no seu debido
momento cal das dúas fórmulas elixe, ben contraprestación económica ou ben metros cadrados
edificables, xa que a elección da forma de cumpri-la obriga corresponderá exclusivamente ó
concello de Teo”, é dicir, ó Pleno do concello.= CUARTO.- O Proxecto do Plan Parcial
presentado contén a documentación esixida polos artigos 25 da Lei 1/97 do solo de Galicia e
57 e seguintes do Regulamento de Planeamento aprobado por R.D. 2159/78.= En ningún de
ditos artigos se esixe que para a tramitación dun Plan Parcial se teña que demostrar que os
promotores sexan propietarios do 51% dos terreos do ámbito de actuación. O artigo 40 da Lei
do Solo de Galicia únicamente fai referencia a que os Plans Parciais poderán ser formulados
polos particulares lexitimados para facelo e ó non sinalarse específicamente quen posee dita
cualidade, debemos necesariamente admitir que a lexislación urbanística faculta a calquera
cidadán para formulalos. = Enténdese como confusión na petición do Pleno, a formulación do
Plan coa xestión urbanística mediante o sistema de compensación (artigo 133.2 da Lei 1/97 do
Solo de Galicia), que esixe que a súa efectiva aplicación requerirá que os propietarios
representen máis do 50% da superficie do polígono e presente Estatutos e Bases.= QUINTO.- A
superficie obxecto do Plan Parcial do SAUR-3, é a delimitada nas Normas de Planeamento por
imperativo do apartado 1.a) do artigo 22 da Lei do Solo de Galicia, superficie igualmente
delimitada no informe da C.P. T..O.P.V. de data vinteseis de outubro de dous mil un.=
SEXTO.- En canto ó cumprimento do artigo 39 da Lei de Estradas de Galicia, non contempla a
autorización previa dos instrumentos de Planeamento Urbanístico, senón da concesión de
licencias de obras. Igualmente, informar que no expediente de aprobación das vixentes Normas
Subsidiartias deste termo consta informe da Dirección Xeral de Estradas da Xunta de Galicia.=
CONCLUSIÓNS: 1º.- O convenio firmado pola Alcaldía foi posteriormente ratificado polo
Pleno do concello. = 2º.- A edificabilidade é a que figura no Plan Parcial.= 3º.- Terá que se-lo
Pleno do concello o que elixa a fórmula de contraprestación económica ou metros cadrados
edificables.= 4º.- A formulación dun Plan Parcial non esixe que os promotores sean
propietarios do 51% dos terreos.= 5º.- A superficie do SAUR-3 é a que figura na planimetría
das Normas Subsidiarias do Planeamento deste concello.= 6º.- A aprobación dun Plan Parcial
non esixe a previa autorización da Xefatura de Estradas.= O que informo, salvo superior criterio
en Teo, a oito de xaneiro de dous mil dous.”.Finalmente, o Sr. Alcalde manifesta que vai ler un resumo dos dous anteriores informes,
que copiado literalmente, di o que segue:”INFORME DA ALCALDIA EN RELACION Ó
SAUR- 3=En relación ó escrito presentado polos Señores Neira Picallo, Fandiño Pazos e Filloy

Villar o día 21 de novembro de 2001, entrada número 2.432, facer constar o seguinte:=1º.- A
superficie obxecto do Plan Parcial SAU-3, é a delimitada nas Normas Subsidiarias deste Concello.
Esa superficie foi determinada polos servicios Técnicos da C.P.T.O.P.V. no seu informe de data
26 de outubro de 2.001 en 12,94 hectáreas.=2º.- En canto á propiedade que tamén mencionan, os
terreos incluidos en áreas aptas para urbanizar, de acordo co establecido no artigo 16.1 da Lei
6/98, dan dereito a promover-la transformación do solo mediante a presentación perante o
concello do correspondente planeamento de desenvolvemento para a súa tramitación e
aprobación, unha vez que o planeamento delimite o seus ámbetos (neste caso xa delimitado) a
calquera iniciativa pública ou privada. Non hai que esquecer o dereito de todo propietario de solo
urbanizable a promovela súa transformación instando á administración a aprobalo correspondente
planeamento, de conformidade co que establece a lexislación urbanística de acordo do Real
Decreto Lei 4/2000.=3º.- Non se pode confundi-la acción planificadora, conformadora do
territorio coa sua posterior xestión. No é no momento da aprobación do Plan Parcial cando se
deba coñece-la propiedade das fincas, dos dereitos reais, das servidumbres ou dos dereitos
persoais. É nunha fase posterior de xestión, de equidistribución de cargas e beneficios regulada no
Regulamento de Xestión, onde se fai necesaria a acreditación da propiedade e medición das leiras,
sendo nese mesmo momento da formación da Xunta de Compensación cando se requiren unhas
porcentaxes mínimas de propiedade para a aprobación das bases e estatutos (art. 133 da Lei do
Solo de Galicia).=
4º.- No referente á superficie dos posibles camiños públicos, aínda
considerando que non é necesario coñece-la superficie que deste queda dentro da área delimitada
do SAU 3, en todo caso entrarían no Proxecto de Compensación en substitución polos novos
viais, sendo a superficie destes últimos moito maior.= En relación ás preguntas efectuadas pola
Sra. Bugallo no Pleno de 21 de novembro de 2001, facer constar o seguinte:=1º.- O artigo 40 da
Lei do Solo de Galicia, fai referencia a que os plans parciais poderán ser formulados polos
particulares lexitimados para facelo, non sinalándose en ningún momento quen posúe dita
cualidade. E de destaca-la sentencia de 15 de novembro de mil noventos setenta e seis, do
Tribunal Supremo, na que en cuestións urbanísticas faculta a quelquera cidadán como lexitimado
para actuar. Non é necesario, polo tanto, a comprobación de superficie mínima requerida, posto
que é obriga da administración o desenvol- vemento do solo urbanizable, podendo ser requerida
para iso por calquera cidadán sen ter porcentaxe algunha de propiedade.=2º.- Como xa quedou
expresado, a superficie do SAU está delimitada nas Normas Subsidiarias do Planeamento de Teo
e no informe da C.P.T.O.P.V.. A edificabilidade da área de reparto está fixada en 0,40 metros
cuadrados por metro cuadrado e os coeficientes de ponderación, vivenda unifamiliar 1, vivenda
colectiva 0,9, e usos comerciais e compatibles 0,7. Estes parámetros de aproveitamento foron
informados favorablemente polos servicios técnicos da Consellería, considerándoos
correctos.=3º.- O número de plazas de aparcamento total é de 357, sete das cales se destinarán ó
uso de persoas con minusvalías. Ditas prazas cumplen o establecido tanto pola Lei do Solo de
Galicia como polo Regulamento de Planeamento, que establecen unha plaza de aparcamento por
cada vivienda ou por cada 80 metros cadrados construídos de parcela, non figura na lixislación
vixente ninguha condición da situación ou reparto de ditas prazas dentro do ámbito de
actuación.=4º.- O artigo 12 das ordenanzas do Plan parcial no ámbeto do Sector S-3 din "SE
COMPUTA EN GENERAL LA EDIFICABILIDAD DE TODA LA SUPERFICIE
CONSTRUIDA, SOBRE RASANTE, CUBIERTA Y CON ALTURA LIBRE IGUAL O

SUPERIOR A 1,50 METROS Y NO ESTE DESTINADA A USO PUBLICO".=5º.- En canto ás
reservas de terreo para parques e xardín públicos, zonas deportivas públicas e de recreo e
expansión, tanto o artigo 45.c do R.P.U. como o artigo 22.d da L.S.G., establecen unha
superficie de 18 metros cadrados por cada vivenda ou por cada 100 metros cadrados de
edificación residencial, non podendo ser inferior ó 10 % da superficie total ordeada, sendo tales
superficies de dominio e uso público. Esta superficie, haberá de establecerse con independencia
das superficies destinado no Plan Xeral a espacios libres ou zonas verdes. Todas estas obrigas
están contempladas dentro do Plan Parcial presentado para o desenvolvemento do SAUR- 3,
non debendo cofundirse os espacios libres ou zonas verdes que establecen as normas
subsidiarias coas que figuran dentro da ordenación do Plan Parcial do SAUR- 3.=Xa en canto ó
convenio asinado con TRABUGA o día 25 de maio de 1.999, ratificado polo Pleno o día dez de
xuño do mesmo ano conforme á cláusula 7ª do mesmo, no apartado 2º do punto 3 do convenio
refléxase "LA CESION DE LAS PARCELAS REPRESENTATIVAS DEL INDICADO 10 %
SERA SUSTITUIDA POR LA CESION AL AYUNTAMIENTO DE TEO, EN EL MOMENTO
DE LA APROBACION DEFINITIVA DEL CORRESPONDIENTE PROYECTO DE
COMPENSACION, DE IGUAL NÚMERO DE METROS CUADRADOS EDIFICABLES EN
OTRO PUNTO DEL MUNICIPIO, O UNA CONTRAPRESTACION ECONOMICA DE 6000
PTS./M2, ES DECIR, UNA VEZ DEDUCIDOS LOS GASTOS DE URBANIZACION.=
EL AYUNTAMIENTO NOTIFICARA EN SU DEBIDO MOMENTO CUAL DE LAS DOS
FORMAS ELIGE, BIEN CONTRAPRESTACION ECONOMICA O BIEN METROS
CUADRADOS EDIFICABLES, YA QUE LA ELECCION DE LA FORMA DE CUMPLIR LA
OBLIGACION CORRESPONDERA EXCLUSIVAMENTE AL AYUNTAMIENTO DE
TEO.= En vista do exposto, é claramente comprensible que é potestade exclusiva do Pleno a
elección da forma de contraprestación.=Como xa se mencionou anteriormente, o artigo 12 das
Ordeanzas do Plan Parcial do SAU 3, computan a edificabilidade para o baixo cuberta cunha
altura igual ou superior a 1,50 metros. Pola súa propia natureza xurídica, un convenio
urbanístico nunca prevalecera sobre un Plan Parcial, dado o seu carácter de norma xurídica
como instrumento de planeamento que é.= Tamén en escrito 2520, de 10 de decembro de
2001, asinado polos Srs. Neira Picallo, Fandiño Pazos e Filloy Villar, sinálase que "LA LINEA
LIMITE DE EDIFICACION DE LA ORDENANZA (NORMAS URBANISTICAS), FIGURA
INCLUSO INVADIENTO LA CARRETERA CITADA, ES DE TENER EN CUENTA LO
APUNTADO POR LA C.P.T.O.P.V. EN EL DECRETO DE SUSPENSION DE LAS
NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO DE TEO.=Os
planos de ordenación 01, zonificación 02 e alineacións usos e alturas, establecen a alineación
con fronte á estrada os 8 metros entre ditas alineacións e o eixe da estrada, a fin de cumplilos
16 metros de ancho mínimo establecidas nas Normas Subsidiarias. Non pode confundirse, polo
tanto, a línea de ambito de actuación, nunca de ordenanza, coas futuras alineacións.=Para a
aprobación definitiva das Normas Subsidiarias de Teo, nas cales está grafiado o límite do
ambito de actuación, foi preceptivo un informe favorable da Dirección Xeral de Estradas.=Á
súa vez, os servicios técnicos da C.P.T.O.P.V., tampouco consideraron necesario un novo
informe da Dirección Xeral de Estradas sobre o SAU-3, xa que, en ningún momento se
plantexan edificacións na zona de servidumbre ou afección das estradas.”-------O Sr. Alcalde manifesta que cre que esto está dentro da legalidade, que a estes informes
se remite, e que a eles se vai a cinguir.-----

2.- ANULACIÓN, SE PROCEDE, DO CONVENIO ASINADO CON TRABUGA .--O Sr. Noriega manifesta que quere sinalar e advetir que calquera persoa con intereses
inmobiliarios ou económicos neste tema non pode permanecer na sala durante o debate nin a
votación deste asunto. Di que vai facer unha intervención de tipo político, na cal vai tentar
argumenta-los motivos que levaron a este grupo municipal a asina-la solicitude de petición de
pleno extraordinario para trata-lo tema do SAUR-3, proceso que di que o seu grupo municipal
considera viciado desde o principio. Manifesta que existen unha serie de feitos obxectivos. O
primeiro di que é que o 10 de xuño de 1999 se celebrou un pleno extraordinario , a tres días das
eleccións, no cal, e coa ausencia de tódolos grupos da oposición, se faculta ó Alcalde para asinar
un convenio coa Empresa Trabuga S.A., vinculado ó desenvolvemento posterior da SAUR-·. Di
que, en segundo lugar, e con anterioridade a este pleno, o Sr. Alcalde asina coa empresa Trabuga
S.A. o devandito convenio adquirindo unha serie de compromisos que logo di que esporá máis
polo miúdo a súa compañeira Ánxela Bugallo, compromisos que condicionaron a aprobación do
Plan Parcial. Manifesta, en terceiro lugar, que o 21 de novembro de 2001 se aprobou o Plan
Parcial do SAUR-3, nun pleno non exento de polémica e no cal di que o seu grupo municipal
solicitou a retirada deste Plan Parcial, argumentando diversas irregularidades e falta de
transparencia e de información. Di que destes feitos obxectivos, o seu grupo fai unha
interpretación , que é a que lles leva a solicita-la anulación deste convenio e a solicita-la retirada do
Plan Parcial. Manifesta que a firma do convenio coa empresa Trabuga S.A. , a tres días das
eleccións municipais, foi unha acción perversa , mal intencionada, xa contestada daquela de xeito
enérxico polo conxunto da oposición, que non acudiu a ese pleno, e di que o Sr. Parajó tamén se
ausentou ese día. O Sr. Parajó di que os motivos que tivo para eso foron laborais. O Sr. Noriega
manifesta que desa sesión non teñen actas. Di que non entende que en plena campaña electoral
resulte unha urxencia a firma dun convenio que condiciona o desenvolvemento posterior do
SAUR-3, e pregunta por que, que finalidade tiña a firma dese convenio, que contraprestación se
conseguiu para o concello, e por que se facultou ó Sr. Alcalde en pñlena campaña electoral.
Manifesta que denuncian que o Sr. Alcalde, coa firma do convenioque conten afirmacións que
non eran certas, avalou e priorizou o desenvolvemento do SAUR-3, nunha empresa que daquela
non tiña nin un metro en propiedade nos terreos do SAUR-3, a pesares do que aparece recollido
nese convenio e asinado polo Sr. Alcalde, de que tiña o 75% dos terreos. Di que desta
interpretación extraen unha conclusión que non é nova, que é que o Sr. Alcalde volve a
antepoñe-los intereses privados ós intereses públicos.---A Sra. Bugallo manifesta que vai responder a estes informes no seu conxunto, e que lle
gustaría que a partir de agora se lle entregasen con anterioridade ó pleno. Di que existe un pleno
no que se presentou para a súa ratificación un convenio, e que se fixo tres días antes dunhas
eleccións, aínda que o plan parcial aparace dous anos despois. Di que esto se chama perversidade
política, e que nese pleno non estivo ningun membro da oposición. Manifesta que o informe
afirma que “ o cómputo da edificabilidade non é o inicialmente sinalado no convenio senón no
propio Plan Parcial, esto é, co límite de 1,50 m”, pero di que no pleno de aprobación do Plan
Parcial non houbo resposta por parte do grupo de goberno ante a súa pregunta sobre se se
realizara a comprobación do cómputo da edificabilidade para certificar que se cumpría ese
parámetro imposto pola Consellería . Maniféstase de acordo co informe da Secretaría e da
Alcaldía respecto a que o único competente para elexi-la forma de cumpri-la obrigación do 10% é
o pleno, e di que esperan que se convoque un pleno o vindeiro mes para decidir se se collen
terreos ou cartos, e que tamén está pendiente a convocatoria do pleno para decidir cal das dúas

fórmulas se escolle no SAUR-4. Respecto á propiedade do 51% dos terreos, di que, en
primeiro lugar, quere lembrar que no convenio asinado pola Alcaldía se expón a presentación
de documentación por parte da empresa para demostrar que é propietaria do 75% do terreo,
que figura nas páxinas 1 e 2 do convenio, cuestión que di que non se certifica cos documentos
de propiedade existentes no expediente e sobre e que existen dúbidas confirmadas. En segundo
lugar, di que o dictame xurídico do 4 de xuño de 1999, pedido pola Alcaldía en 1999, que
permitiu a aprobación do Convenio recolle moi claramente o seguinte parágrafo: “ La empresa
“Trabuga” manifesta ser propietaria de 9,4 Ha. dun total das 12,72 que constitúen a totalidade
da superficie do polígono, polo que contan coa lexitimación para a redacción do Plan...”. Opina
que este parágrafo afirma que a lexitimidade para redacta-lo plan e asina-lo convenio deriva da
demostración de ser propietarios maioritarios, en clara contradicción cos argumentos do novo
informe e co sentido común que di que non podemos asinar un convenio sobre un terreo do
que non se posee a parte principal. Di que eso contradí os informes de agora, e pregunta con
cal hai que quedarse, e que é cuestión de sentido común, pois di que parece que calquera pode
entrar pola porta e asinar un convenio sin ser propietario. Di que de acordo con este punto hai
que invalida-la aprobación do Plan Parcial posto que, segundo o informe, se incumple o artigo
22 da Lei do Solo de Galicia que di que a superficie é a delimitada nas Normas de Planeamento
(12,72 Ha), e no Plan Parcial estase a aplicar unha nova medición realizada a posteriori que
aumentou a superficie ata 12,9 Ha. Manifesta que, como resume de todo o esposto, se
convocou un pleno a tres días dunhas eleccións sen asistencia dos concelleiros da oposición;
que debería vir alguén a comprobar que se cumple o cómputo de edificabilidade; que hai que
decidir como se vai facer co tema do 10%; con que informe hai que quedarse polo que respecta
á propiedade de máis do 51% do terreo, se co de antes, ou co de agora; que a partir de agora
parece que a superficie do polígono é o das Normas Subsidiarias, polo que di que quedaría
invalidado o Plan Parcial; que polo que se refire ó artigo que fala de que calquera particular
pode presentar un Plan Parcial, debe mirarse en base a que circunstancias; que polo que
respecta ás zonas de aparcamento, se denota claramente que a maioría das prazas están xunto á
área comercial. Di que tarefa desta corporación é velar polos intereses públicos, que esto non
vai servir para servicio público, e que habería que reparti-las prazas para que cadraran tamén ó
lado das vivendas. Di que o seu grupo defende a utilización pública, e que o grupo de goberno
só trae aquí cuestións técnicas. Di que xa saben que o número de prazas é o correcto, pero que
hai que estar ó servicio dos residentes, e non de intereses privados. Manifesta que as zonas de
dominio público hai que cumpri-las por lei, e que se se fai unha urbanización cun mínimo de
garantías, o lóxico é que poña zonas verdes que se teñen que establecer independentemente das
de dominio público, porque di que nunha urbanización co luxo que parece ser que vai ter esta,
eso é normal. Di que esta empresa non deixa nada a partes das zonas de dominio público, que
estará pensando en que o concello deixe zonas verdes, e que eso non pode ser, que o lóxico é
que as zonas verdes sexan da urbanización, e que o terreo de dominio público se destine para
servicios tales como locais sociais, garderías, etc.. Manifesta que quere recordar que no Plan
Parcial xa aparace a Xunta de Compensación como o medio para o desenvolvemento, e que hai
que te-la demostración da propiedade de máis do 51% do terreo. Pídelle ó Sr. Alcalde que
decida con que informes se queda, e que queime os outros.---O Sr. Filloy manifesta que o Sr. Alcalde di no seu informe que firmou ese convenio o 25
de maio de 1999, e que el estivo revisando o expediente e que tomou nota dalgunhas cousas,
como que o informe que emite o Sr. Secretario é do 3 de xuño, polo que viña con retraso á
firma, o do Sr. Manuel Martín é do 4 de xuño, e que outro informe que veu no expediente, sen
firma nin membrete, é tamén do 4 de xuño, polo que todos eles non lle puideron servir ó

Sr. Alcalde para a asesora-la firma do convenio. Di que en cambio veu un convenio asinado o 10
de xuño de 1999 ás 11 horas, dúas horas despois de celebrarse un pleno. Pídelle ó Sr. Secretario
que dea lectura ó apartado 7º do convenio, que copiado literalmente, di o que segue:”A plena
vixencia do convenio queda supeditada á ratificación do mesmo polo Pleno do concello de Teo,
que se producirá no prazo máximo dun mes a partir da data de suscripción deste documento “.O
Sr. Filloy pídelle que dea fé de que esto estaría derogado porque non foi ratificado, e que se está
falando de nada. O Sr. Alcalde dille que nese pleno estiveron os Sres. Neira e Filloy. O Sr.
Secretario di que o 25 de maio de firmou o convenio e o 10 de xuño foi ratificado polo Pleno, co
asesoramento do Sr. Manuel Martín o 4 de xuño, días antes de ser ratificado polo pleno.-O Sr. Neira pregúntalle ó Sr. Secretario se o 25 de maio se firmou o convenio, e este
respóndelle que si. O Sr. Neira di que el veu unha copia firmada só polo Sr. Alcalde, e que non
hai ningún exemplar do convenio firmado o 25 de maio. Pide que conste en acta que ata o 10 de
xuño non hai ningún convenio firmado, e que se se fixo a posteriori do 25 de maio, segundo o
punto 7º que antes se leu, debería ter sido ratificado polo pleno, e non foi ratificado. Pregúntalle ó
Sr. Secretario se opina que este convenio é legal, e este respóndelle que pode selo desde o
momento que non causa prexuizos a ningunha das partes nin a terceiros, porque non se vulnerou
norma xurídica ningunha, que é a partires da aprobación do Plan Parcial cando o convenio
comeza a ter efectos, e que a aprobación plenaria do Plan Parcial convalida, en todo caso, dita
omisión. O Sr. Neira manifesta que os propietarios dos terreos poden levar a cabo o
desenvolvemento do Plan Parcial, e pregunta se eran propietarios os que desenvolveron o Plan
Parcial. O Sr. Secretario di que xa explica no seu informe que para a tramitación dun Plan Parcial
non se esixe que os promotores sexan propietarios do 51 % dos terreos do ámbito de actuación.
O Sr. Neira dille que a Lei do Solo, no seu artigo 40, di que deben ser propietarios dos terreos, e o
Sr. Secretario respóndelle que se remite novamente ó seu informe. O Sr. Neira di que estes
señores non tiñan un metro de solo en propiedade, e tamén que a Lei do Solo, no seu artigo 25, di
que é obrigatorio que no expediente haxa un plano catastral, polo que lle pregunta ó Sr. Secretario
se eso é certo. Este respóndelle que non o sabe. O Sr. Neira pide que conste en acta que segundo
a Lei do Solo debe haber un plano catastral, e que non existe no expediente.--------O Sr. Parajó manifesta que está vendo que existe un decoñecemento total do que é un
SAUR e de como se desenvolve, e que uns falan dunha cousa e outros doutra. Di que dentro do
expediente do SAUR ten que haber unha serie de documentación, e que o vai explicar, xa que
parece que algúns non o saben. Explica que SAUR significa Solo Acto para Urbanizar
Residencial, e que xa están delimitados segundo as normas do concello de Teo. Di que para o seu
desenvolvemento ten que haber unha aprobación inicial, feita polo Alcalde ou Comisión de
Goberno, contando con informes técnicos e xurídicos e cun informe da Consellería. Di que un
Plan Parcial , segundo a Lei do Solo de Galicia e do Regulamento de Planeamento, é un
instrumento urbanístico que ordena unha zona, e que pode desenvolverse de tres maneiras
diferentes: por cooperación, por expropiación e por compensación; o reparto de cargas e
beneficios realizase por igual entre os propietarios que sexan, e nos dous primeiros casos
(cooperación e expropiación) o fai a administración, mentres que o terceiro caso (compensación)
se fai de xeito privado con tutela municipal. Di que para aproba-las bases e os estatutos da xunta
de compensación hai que ter máis do 50% da propiedade, hai que cede-lo 10% do aproveitamento
que corresponde ó concello, en terreo ou en metálico; di que ó ter máis do 50% se forma a xunta
de compensación, á que se pode adherir calquera dos propietarios en calquera momento e que os
que queden fóra da xunta serán expropiados polo concello a favor da xunta de compensación. Di
que se teñen o 100% da propiedade se axiliza o proceso, porque se anulan moitos dos pasos
anteriores, e que ó rematar, se aproba se procede. Explica que o proxecto de urbanización é o

documento técnico onde se describen e valoran os viais, instalacións, viais públicos,
aparcamentos e demais infraestructuras do Plan Parcial. Di que se poden desenvolver
paralelamente o proxecto de urbanización e o proxecto de compensación, e que non se pode
aproba-lo primeiro sen o segundo; que unha vez aprobados os dous, se procede a urbanizar e
paralelamente se poden simultanea-las obras de construcción privadas, coa correspondente
licencia municipal, e que unha vez finalizadas as obras de urbanización é cando se pode
disolve-la xunta de compensación. Manifesta que neste caso, o convenio foi aprobado e
ratificado polo Pleno cos votos do grupo popular, no que estaban naquel momento os Sres.
Neira e Fandiño, e sen que estiveran presentes os concelleiros da oposición, algúns deles por
motivos laborais. Di que se fixou entón tanto a maneira de adquiri-lo aproveitamento como a
posibilidade de simultanea-la construcción da urbanización e as obras privadas. Di que todo o
que se pide está contemplado e avalado polos servicios técnicos da Consellería, que vela pola
legalidade dos SAUR. Di que na Consellería revisan con lupa todo o relativo os SAUR antes de
envia-los informes favorables,e que incluso piden informes a outros departamentos da Xunta, e
opina que este SAUR está ben para que as obras sigan adiante.
O Sr. Alcalde di que teñen uns informes , que hai tamén un informe da CPTOPV, e que
pensa que todo está dentro das normas. Manifesta que esta corporación non vai saber máis ca
os técnicos ou a consellería.-O Sr. Noriega manifesta que sinceramente a situación lle parece kafkiana, xa que en
primeiro lugar está o misterio do convenio que di que firma o 25 de maio, que logo parece que
se fai o 10 de xuño, e unha ratificación plenaria que vale se se firmou o convenio o 25 de maio.
Di que non se sabe se o Sr. Alcalde o asinou antes, polo que tería asumido competencias que
non eran súas, ou despois, polo que non valería. Opina que aquí se cociñan os informes e que
existen contradiccións entrebos de Manuel Martín e os de agora. Di que ó BNG os informes
non lle dan seguridade, e o Sr. Alcalde respóndelle que ese é o seu problema. O Sr. Noriega di
que o Sr. Alcalde non contestou á pregunta de por que firmou o convenio en campaña
electoral, e o Sr. Alcalde responde que, segundo os Sres. do BNG non se debería facer nada e
paralizarse o concello. O Sr. Noriega di que eso é de sentido común, e que o Sr. Alcalde non
explica nada nin asume a responsabilidade de ter firmado un convenio que contén falsidades, e
que tampouco explica que contraprestacións tivo o concello; o Sr. Alcalde dille que tivo as que
corresponden a un SAUR por lei. O Sr. Noriega manifesta que aquí comezan a xurdir datas, e
que esto é un caos. Di que desde o BNG agradecen ó Sr. Parajó a luz dos seus coñecementos,
que pareceu unha das leccións do “Libro gordo de Petete”,pero que este tampouco explicou
por que se ausentou dese pleno, que ó mellor sería porque era consciente das irregularidades, e
que agora sae en defensa do tema. Manifesta que nestas circunstancias se ve obrigado a facerlle
dúas preguntas ó Sr. Alcalde, ó non atopar ningunha resposta; a primeira é se o Sr. Alcalde
recibiu algún tipo de contraprestación económica ou inmoboliaria pola firma deste convenio, e
a segunda e se conseguiu algunha ventaxa para a campaña electoral.--A Sra. Bugallo manifesta que hai varios puntos do informe da alcaldía que se contradín
co outro informe, e que non se sabe cando se asinou realmente o convenio. Di que aquí non se
puxo en tela de xuizo o informe da CPTOPV, que eso o fixeron os tres informes presentados
polo Sr. Alcalde, que din que hai que ceñirse ás NNSS. Manifesta que teñen que explica-la
contradicción entre informes, datas e superficies. O Sr. Alcalde dille que leva repetindo o
mesmo vinte veces, e que a ela non lle serven nin os informes da Alcaldía, nin os da Xunta nin
ningúns. A Sra. Bugallo dille que esto non ten ningún sentido e que polos informes presentados
se botan abaixo o convenio e o Plan Parcial.-----

O Sr. Filloy pide ó Sr. Secretario que dea lectura o apartado g) do artigo 22 da Lei do solo
de Galicia, e tamén o punto 5 do artigo 29 da Lei de Estradas de Galicia, e este dá lectura ós textos
indicados.-------O Sr. Neira dille ó Sr. Alcalde que os informes están equivocados, e di que se non se
rectifica, que é probable que outras instancias llo obriguen a facer. Manifesta que hai tres
irregularidades que invalidan o Plan Parcial: a primeira, di que é que esta empresa non era
propietaria do terreo que dicía ter, e que é necesario para desenvolve-lo Plan Parcial; a segunda,
que di que non existe no expediente convenio asinado o 25 de maio, e que só hai un asinado o 10
de xuño ás 11:00 h.; a terceira, é que, segundo o que se di no artigo 25 da Lei do Solo de Galicia, é
obrigatorio ter incluido no expediente un plano catastral, e manifesta que aquí non o hai.--------O Sr. Fandiño manifesta que no pleno do 21 de novembro lle xurdiron dúbidas legais, e
dúbidas de xustiza, sobre este convenio. O Sr. Alcalde pregúntalle por que non dixeron nese
momento as dúbidas que tiñan. O Sr. Fandiño di que esas dúbidas non somentes quedaron
patentes senón que aumentaron, e di que invalidan calquera valoración da alcaldía. Di que non se
despexaron as dúbidas e que ademais existen contradiccións, e que por non someterse á
disciplina de voto do Partido Popular é polo que pasou de xeito voluntario ó grupo mixto, e que o
Sr. Parajó está precisamente por someterse a esa disciplina de voto.
O Sr. Parajó pide a palabra por alusións, e dille ó Sr. Noriega se lle preguntou ó
ex-concelleiro D. José Luis Otero, que di que é gran persoa e gran concelleiro, por que non
asistiu a ese pleno, e que ó mellor foi polos mesmos motivos de carácter laboral. Di que a Sra.
Bugallo ten obsesión cos SAURs, e que non lle deixan durmir. Di que el durme moi tranquilo, e
que polo que dixo o Sr. Noriega sobre que a súa explicación parecía do “Libro Gordo de Petete”,
que mellor o que vai traer é o dos Simpsom, que polo menos é máis divertido. Dille ó Sr. Fandiño
que está no Grupo Mixto porque quere, porque aínda que no botaron do partido, non podían
botalo do Grupo Político, e que o Sr. Fandiño e o Sr. Neira se foron cinco minutos antes de que
os botaran. Pregúntalle ó Sr. Neira que foi entón o que votou nese pleno, xa que el estivo
presente. Este respóndelle que debía obedicencia ó Alcalde, e o Sr. Parajó pregúntalle se entón é
un muñeco. O Sr. Acalde di que no seu grupo se vota en conciencia, e que non cre que ningún,
incluido o Sr. Neira, se el lle di que se tire ó río, o faga. O Sr. Neira di que o Partido esixe
disciplina de voto. O Sr. Parajó manifesta que aquí todo o mundo fala de que se fan as cousas
polos veciños, pero que el cre que non queren que a xente veña a vivir para aquí, que non haxa
nada, nin esa urbanización, nin outras, nin residencias da terceira idade, así que pide que se deixe
fóra a demagoxia. Di que se está vendo como as empresas se marchan de Teo para outros
concellos limítrofes, como é o caso de “Maderas Amazonas” ou “D. Frutos”, que compraron
terreo no polígono industrial do Milladoiro, e pregúntase por que, se nón será pola política de
denuncia constante. Di que os os constructores marchan e que non queren construir en Teo, polo
que mantén a pregunta de por que. Di que está de acordo en que non se pode deixar construir sen
ton nin son , pero que deso ó que se está facendo,hai un abismo. Di que, con respecto ó SAUR-3,
que cre sinceramente que están cometendo un erro garrafal de como se debe facer oposición, xa
que debe ter un polo menos un mínimo de constructiva, e que esta, polo que se está vendo, é
totalmente destructiva, e que destrúen polo simple pracer de decir “non” e “todo está mal”. Opina
que non se pode criticar á lixeira unha obra na que se pensan invertir máis de 2300 millóns de
pesetas e facer case 300 vivendas a uns prezos que parecen asequibles. Di que fan unhas cesións
moi importantes para o cocnelo no mellor sitio da urbanización, no sitio onde di que calquera
pode ver que o terreo é máis caro, pero que claro, segue sen gustar, e que non lle extraña, xa que
parece que saben máis ca Consellería, que informou favorablemente do proxecto, máis ca os
técnicos do concello, que tamén o informaron favorablemente, e máis ca o asesor xurídico, que

informou do mesmo xeito. Opina que esta obra vai poñer en marcha á Ramallosa e que a
queren paralizar como xa fixeron con Cacheiras, todo por dicir “non “ ó Alcalde. Pregúntalles
se non pensaron na cantidade de postos de traballo que vai crear esa obra, e na cantidade de
veciños que vivirán gracias á súa construcción. Pregúntalles se consideraron os postos de
traballo que se destruiron pola case total paralización das obras en Teo, e se pensaron nos
cartos que deixaron de ingresa-los veciños por esa causa, e no benestar que quedou no camiño.
Di que son responsables políticos diso e que a corto prazo os veciños llo botarán en cara, que
se darán conta do dano que fan coa súa política do “non por decreto”, e que aínda se atreven a
pedir responsabilidades políticas. Pídelles que sexan un pouco responsables. Manifesta que se
unha oposición non ten un tema máis importante ca este para solicitar un pleno extraordinario,
que ¡que pobre oposición!.--O Sr. Noriega dille ó Sr. Alcalde que a súa actitude deixa moito que desexar por non
parar ó Sr. Parajó, e di que este é un esperpento do que foi, e que lle dá moita tristura. O Sr.
Parajó di que a el, o Sr. Noriega dalle risa.---O Sr. Neira dille ó Sr. Parajó que queren que Teo medre, pero non da forma que
defenden el e o Sr. Alcalde, e di que os que deben estar moi contentos deben se-los veciños da
Póboa, e que o Sr. Parajó dirá por que non veñen comprar pisos a Teo, xa que os vende.
Manifesta que esta situación se lle asemella á do Sr. Menem en Arxentina, con intereses
económicos por medio. O Sr. Parajó pregúntalle se se refire a el mesmo, e o Sr. Neira di que
non, que se refire ó Sr. Parajó.--------A Sra. Bugallo manifesta que é triste que o cabeza de lista do PSOE é agora o cabeza de
tódolos temas chanchuchados. Di que esto non é un circo, que aquí hai claramente un tema, e
que xa pasou en varias ocasións que o Sr. Parajó se comporta deste xeito para oscurece-lo
debate e distrae-las miradas que apuntan ó Sr. Alcalde e ó Grupo de Goberno.O Sr. Filloy manifesta que pensa que ese convenio está anulado polas datas, por que o
Sr. Alcalde non estaría asesorado por ninguén, porque firmou e porque admitiu unhas cesións
das que a outra parte non é propietario. Di que no momento da firma, esa empresa non
dispoñía do terreo, e que as fincas se adquiriron con posterioridade, comprándose a primeira o
14 de xullo. Di que non se molestaron en pedir unha nota informativa ó rexistro da propiedade
sobre a titularidade dos terreos, e que o Sr. Martín Gómez, no seu informe menciona
veladamente que polo feito de ser propietaria dos terreos “ contan coa lexitimación para a
redacción do Plan” . Manifesta que xa non procedería levar este punto a votación, e que hai que
retoma-lo tema con seriedade e que se faga a urbanización, pero sen facer chapuzas. Di que
esto vai traer consecuencias para estes señores, para o Sr. Alcalde, os demais concelleiros e a
corporación.--O Sr. Neira pregúntalle ó Sr. Secretario se, visto este pleno, e as contradiccións que se
plantexaron, se non é mellor que se proceda á anulación do convenio. O Sr. Secretario
respóndelle que se remite ó seu informe.------Sometida a votación, este punto acada seis votos a favor (dos Sres. Filloy Villar,
Fandiño Pazos, Neira Picallo, Noriega Sánchez, e das Sras. Bugallo Rodríguez e Amieiro
Rodríguez) e nove en contra (dos Sres. Blanco Martínez, Castroagudín Valladares, Cajaraville
Campos, Ouro Calvelo, Fernández Fernández, Aller Suárez, Mata Iglesias, Parajó Liñares e
Hombre Eiras), sendo o número legal o de dezasete e de asistentes o de quince, polo que non se
anula o convenio coa empresa “Trabuga S.L.” para o desenvolvemento do SAUR-3.----

3.- ANULACIÓN DO ACORDO PLENARIO DO 21-11-01 SOBRE O PLAN
PARCIAL DO SAUR-3.------O Sr. Filloy Villar manifesta que se mantén no mesmo que argumentou no punto
anterior.-------A Sra. Bugallo Rodríguez di que polos informes que se presentaron, se plantexan
incoherencias, como a superficie das NNSS e a do Plan Parcial, que non se corresponden, e di que
non entende por que o Sr. Alcalde non anula o acordo e se vole revisa-lo tema.--Sometido este punto a votación, acada seis votos a favor (dos Sres. Filloy Villar, Fandiño
Pazos, Neira Picallo, Noriega Sánchez, e das Sras. Bugallo Rodríguez e Amieiro Rodríguez) e
nove en contra (dos Sres. Blanco Martínez, Castroagudín Valladares, Cajaraville Campos, Ouro
Calvelo, Fernández Fernández, Aller Suárez, Mata Iglesias, Parajó Liñares e Hombre Eiras), sendo
o número legal o de dezasete , e de asistentes o de quince, polo que non se aproba a anulación
do acordo plenario do 21-11-01 sobre o Plan Parcial do SAUR-3.------4.- DEPURACION, SE PROCEDE, DE RESPONSABILIDADES POLITICAS .------O Sr. Filloy Villar manifesta que as responsabilidades políticas son do Sr. Alcalde e tamén
de quen o asesora , xa que di que tivo un mal asesoramento, tanto do departamento técnico como
do legal, e que pensa que o Sr. Alcalde debería dimitir.-O Sr. Neira manifesta que o responsable é, por suposto, o Sr. Alcalde, e que ó igual que
fixo cos concelleiros que había no seu grupo no ano 1999, que votaban por obediencia a el e ó
partido, obriga tamén ós que hai agora. Dille que debería irse antes de que o boten pola porta de
atrás. O Sr. Alcalde respóndelle que é un resentido, e que os que deberían dimitir serían el e os
Sres. Filloy e Fandiño.O Sr. Fandiño di que o departamento técnico fai lóxicamente o que pode, por limitación
de tempo e de coñecementos, e influeido polos desexos do Sr. Alcalde e o nivel xerárquico sobre
eles. Di que deberían reflexionar os que, con coñecemento de causa, o están apoiando.---O Sr. Parajó manifesta que lle parece unha cuestión de ineptitude que haxa uns señores
que soliciten un pleno para tratar de que non se faga un SAUR de trescentas vivendas.---O Sr. Hombre pregúnatse por que veciños se está velando, se polos que están ou polos
que van vir, e di que non entende que se trate de intoxicar con asuntos que polo que se dixo
agora, deberían estar no xulgado, e que non se debería amenazar ós que votan dunha determinada
maneira. Di que se vaia ó xulgado, e senón que non se intoxique, que non se está mirando polos
inetreses de tódolos veciños do concello.--------O Sr. Noriega maniféstase superado polo espectáculo. Di que o seu grupo municipal xa
dixera que non querían xudicializa-la vida municipal, porque ahí ó final sempre pagan os que non
son responsables. Di que deron argumentos, e que o Sr. Alcalde non respostou a varias preguntas,
e que logo permitiu este espectáculo tan lamentable, no que se perderon as formas. Opina que o
Sr. Alcalde ten unha responsabilidade política terrible, e que non fixo autocrítica, xa que eso para
el non existe. Di que a súa consigna é “ comigo ou contra min”, e que por todo eso, lle piden de
novo, como noutras ocasións nesta lexislatura, a dimisión.-------A Sra. Bugallo manifesta que se adhire ó dito polo Sr. Noriega. Di que está abraiada por un
espectáculo coma este, no que se tocan temas persoais, e di que sugue sen comprender o que
pasa. Di que non se opuxeron a este tema porque si, e que non cre que certos concelleiros lles
deban dar leccións, xa que eles manteñen a responsabilidade cos veciños que os votaron. Di que
van pedir responsabilidades ós políticos que traen a este pleno informes contradictorios, e que
convocan plenos tres días antes dunhas eleccións, a quen non convoca un pleno para decidi-lo

tema do 10% de aproveitamento do SAUR-4, e di que a responsabilidade é do grupo de
goberno, que non comprobou a propiedade do terreo, e que presenta uns informes con
contradiccións. Di que non tiveron resposta ás preguntas que plantexaron, e tampouco de por
que non se convocou un pleno para decidi-la cesión do 10 % do SAUR-4. Di que existen un
montónd e contradiccións de datas e documentación, e que non queren que esto quede
agachado detrás de berros. Manifesta que un político despois desto debería ter algo que dicir, e
que se non ten nada que dicir, que debería dimitir.
O Sr. Alcalde manifesta que cre que non hai responsabilidade política que esixir nun
caso no que haiun informe da Consellería que fala de que todo é legal, e que o problema dos
Sres. Da oposición é que lles gusta incordiar ós funcionarios, ós técnicos e ós asesores, e
paraliza-la vida municipal con cousas sen pés nin fundamento. Opina que para pedir esas
responsabilidades que din, hai que demostralas, e que aquí, de haber responsabilidades que
pedir, deberían pedírselles ós membros da oposición que solicitaron este pleno.
Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as doce horas 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
LUGAR O DÍA 22 DE FEBREIRO DE 2002.
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. Martiño Noriega Sánchez
Dª Ánxela Bugallo Rodríguez
Dª Soedade Amieiro Rodriguez
D. Manuel Tallón Mesías
D. Miguel A. Hombre Eiras
D. F. Manuel Parajó Liñares
D. Mario Fandiño Pazos
D. Manuel A. Filloy Villar
Secretario:
D. Jesús Naveira Vázquez.

QUE TIVO

Na casa do concello de Teo, a vintedous de febreiro
de dous mil dous.---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 convocada para este día.--------Escusaron a súa asistencia os concelleiros Dª
Angélica Blanco Fernández e D. José Manuel Neira
Picallo.-----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.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR .-O Sr.
Presidente inquire se algún dos Sres. Edís presentes
desexa formular observacións ós borradores das actas
das sesións que tiveron lugar os días 28 de decembro de 2001 e 15 de xaneiro de 2002, e que
foron distribuídos coas convocatorias da actual.A Sra. Bugallo manifesta que na acta da sesión do día 28-12-01, no apartado de “Rogos e
Preguntas”, no punto 1) da súa intervención, onde pón “...di que a Comisión de Goberno aprobou
algo que se axusta ás normas da Consellería”, debe poñer “...di que a Comisión de Goberno
aprobou algo que se debe axustar ás normas da Consellería”.----O pleno do concello, por unanimidade dos quince membros asistentes, sendo o número
legal o de dezasete, acorda aproba-lo borrador da sesión do día 15-01-02 tal e como foi redactado,
e o da sesión do día 28-12-01 unha vez realizada a corrección proposta, e que se rexistren no libro
correspondente.--------O Sr. Alcalde pregunta se hai algunha moción de urxencia, e os Sres. Tallón Mesías e
Noriega Sánchez di que teñen varias.---- MOCION DO PSdeG-PSOE SOBRE A GRATUIDADE DO TRANSPORTE Ó
INSTITUTO DE CACHEIRAS.--------O Sr. Tallón manifesta que presentou esta moción o 19 de decembro para que se levara ó
último pleno do ano, e que non se fixo, polo que tiña o compromiso de que sería incluido no
seguinte, e que tampouco se fixo. O Sr. Alcalde dille que na orde do día dos plenos ordinarios se
están incluindo normalmente Acta da sesión anterior e Rogos e Preguntas.---------

O Sr. Tallón dá lectura á moción sobre “ A gratuidade do transporte escolar para o I.E.S.
de Cacheiras”. O Sr. Alcalde manifesta que o grupo de goberno non está de acordo coa
urxencia, e que o concello está dando cinco millóns de pesetas para eso e que se ches chegaron
a dar setecentas mil pesetas para actividades. Di que neste momento non se lle puideron dar
esas setecentas mil pesetas, que se lle adiantaron dous millóns de pesetas e que cando saian as
subvencións deste ano se mirará o que se lles pode dar.--------Sometida a votación a urxencia desta moción, acádanse seis votos a favor (dos Sres.
Tallón Mesías, Filloy Villar, Fandiño Pazos e Noriega Sánchez, e das Sras. Bugallo Rodríguez e
Amieiro Rodríguez) e nove en contra ( dos Sres. Blanco Martínez, Castroagudín Valladares,
Cajaraville Campos, Ouro Calvelo, Fernández Fernández, Aller Suárez, Mata Iglesias, Parajó
Liñares e Hombre Eiras), polo que non se aproba a urxencia desta moción, e non se inclúe na
orde do día.O Sr. Parajó solicita explicación de voto e di que a ensinanza é unha das cousas
prioritarias, e que, consultados tódolos concellos limítrofes que teñen instituto, non hai ningún
que dea máis subvencións para esto, e que se lles pagan a auga e a luz, e di que pensa que o que
se lle está dando ó I.E.S. de Cacheiras e as becas para o transporte a Santiago que son
suficientes.-O Sr. Hombre pide explicación de voto e manifesta que demagóxicamente en Teo
parecémo-lo concello piloto da redonda, pero que o PSdeG-PSOE noutros concellos onde
goberna non presenta estas mocións, polo que parece que hai unha certa descoordinación
partidista, e unha política de acoso e derribo. Di que as peticións de transporte e libros lle
parecen lexítimas e razoables, pero que non é desde o concello onde se ten que conquerir.------O Sr. Tallón tamén solicita explicación de voto e di que non se pode comparar a
situación de Teo co que pasa noutros concellos, que tampouco en Teo hai, por exemplo,
piscina cuberta como hai noutros lugares, e que se noutros concellos non queren o transporte
gratuito, que non se pode facer nada. Di que o que queren é dar calidade á ensinanza, e que
aquí se fai política local e non autonómica. Manifesta que lle sorprende que a moción non lles
pareza urxente cando fai xa case tres meses que a presentou.- MOCION DO PSdeG-PSOE SOBRE A CREACIÓN DUNHA COMISION
TÉCNICA DE ESTUDIO E TRABALLO SOBRE OS CICLOS FORMATIVOS DE F.P..- O Sr.
Tallón dá lectura á moción do PSdeG-PSOE sobre a creación dunha comisión técnica de
estudio e traballo sobre os ciclos formativos de F.P.”, e di que esta moción se presentou o 23 de
novembro, e que había o mesmo compromiso que coa anterior, e que non se respectou.
O Sr. Alcalde di que se mantiveron conversacións coa consellería, e que en principio
non é factible, polo que non ven a urxencia desta moción. Di que se están facendo tódalas
xestións para que se poidan poñe-los ciclos formativos, e que o que se persigue é facer un
traballo de campo, para saber cales son os ciclos que se necesitan.-----Sometida a votación a urxencia desta moción, acádanse seis votos a favor (dos Sres.
Tallón Mesías, Filloy Villar, Fandiño Pazos e Noriega Sánchez, e das Sras. Bugallo Rodríguez e
Amieiro Rodríguez) e nove en contra ( dos Sres. Blanco Martínez, Castroagudín Valladares,
Cajaraville Campos, Ouro Calvelo, Fernández Fernández, Aller Suárez, Mata Iglesias, Parajó
Liñares e Hombre Eiras), polo que non se aproba a urxencia desta moción, e non se inclúe na
orde do día.O Sr. Hombre solicita explicación de voto de manifesta que lle consta que a negociación
coa concellería está aberta e que de tódolos xeitos eses trámites teñen que xurdir do centro, e

que neste momento no I.E.S. non teñen claro cales son os ciclos formativos que se deben
implantar. Di que se está facendo un estudio para ver que ciclos non hai na comarca para
tratar de instauralos en Teo, e que de tódolos xeitos, non é cousa do concello.---O Sr. Tallón tamén pide explicación de voto e di que se non hai claridade, que se debe
crear esta comisión para aclara-la situación.-----O Sr. Noriega tamén solicita explicación de voto e di que xa se aprobara en pleno unha
moción do BNG para solicita-los ciclos formativos á Consellería, e que como ben di o Sr.
Hombre, debe se-la comunidade educativa a que dea os pasos neste senso, pero que está
aprobada unha moción e que tampouco se constituiu o consello escolar municipal.
Sometida a votación a urxencia desta moción, acádanse seis votos a favor (dos Sres.
Tallón Mesías, Filloy Villar, Fandiño Pazos e Noriega Sánchez, e das Sras. Bugallo Rodríguez e
Amieiro Rodríguez) e nove en contra (dos Sres. Blanco Martínez, Castroagudín Valladares,
Cajaraville Campos, Ouro Calvelo, Fernández Fernández, Aller Suárez, Mata Iglesias, Parajó
Liñares e Hombre Eiras), polo que non se aproba a urxencia desta moción, e non se inclúe na
orde do día.
- MOCION DO PSdeG-PSOE SOBRE A PRÓRROGA DA SUSPENSIÓN DE
LICENCIAS URBANISTICAS EN DETERMINADAS AREAS URBANAS DO CONCELLO
DE TEO.------O Sr. Tallón dá lectura á moción sobre “A prórroga da suspensión de licencias
urbanísticas en determinadas áreas urbanas do concello de Teo”.
O Sr. Alcalde di que non está de acordo coa urxencia da moción, e manifesta que este
asunto xa foi suficientemente debatido e que se lle bota a culpa á Alcaldía, cando a culpa é dos
concelleiros da oposición, que coas súas acusacións e actitude fixeron esto.-------Sometida a votación a urxencia desta moción, acádanse seis votos a favor (dos Sres.
Tallón Mesías, Filloy Villar, Fandiño Pazos e Noriega Sánchez, e das Sras. Bugallo Rodríguez e
Amieiro Rodríguez) e nove en contra ( dos Sres. Blanco Martínez, Castroagudín Valladares,
Cajaraville Campos, Ouro Calvelo, Fernández Fernández, Aller Suárez, Mata Iglesias, Parajó
Liñares e Hombre Eiras), polo que non se aproba a urxencia desta moción, e non se inclúe na
orde do día.
O Sr. Filloy solicita explicación de voto e manifesta que esperaba unha moción do grupo
de goberno para poder debatir sobre este tema, xa que lle parece moi grave, e di que o Sr. Alcalde
lle está chamando prevaricador ó Sr. Conselleiro, e que el pensa que este non se deixa influir para
este tipo de decisións. O Sr. Alcalde respóndelle que non comece a poñer palabras na súa boca, e
que o que se fixo en Teo sempre foi aplica-las normas que había, e que foran aprobadas pola
Xunta.
Toma agora a palabra o Sr. Noriega Sánchez e di que quere expresa-la súa queixa pola non
inclusión na orde do día das mocións presentadas en tempo e forma. Di que é consciente de que a
orde do día a fai o Sr. Alcalde, pero que non entende por que non se inclúen, xa que a orde do día
non está cargada, e que mentras que o Sr. Alcalde ten tempo para estudia-las mocións e rebati-las,
eles nin sequera as teñen para poder lelas, e que se deberían mandar coas convocatorias plenarias.
O Sr. Alcalde di que ata agora o que se manda no sobre son as convocatorias e a acta da sesión
anterior, e que poden enviar as mocións os Sres. concelleiros da oposición.O Sr. Noriega di que a
actitude do Sr. Alcalde os obriga a presenta-las moción spor urxencia, e que é unha actitude
obstruccionista e que se están limitando os seus dereitos como concelleiros.Dille ó Sr. Alcalde

que se non quere convoca-las comisións informativas que non o faga, pero que polo menos os
concelleiros poidan lelas, que non piden máis.
- MOCION DO BNG SOBRE O TRANSPORTE ESCOLAR NO CONCELLO DE
TEO.--------O Sr. Noriega dá lectura á moción do BNG sobre “O transporte escolar
no concello de Teo”, e manifesta que queren exerce-la responsabilidade dunha forza que é
oposición pero que nun futuro pode ser forza de goberno. Di que consideran necesario un
acordo plenario que garanta a gratuidade dun 50% do transporte escolar do I.E.S. e no
transporte dos veciños e veciñas de Teo que estudian en Santiago. Solicitan tamén a gratuidade
do 100% en forma de bolsas para estudiantes que teñen rendas baixas, e di que fan esto porque
consideran que así fomentan a igualdade de oportunidades no acceso ó ensino. Opina que esta
moción ten diferencias sustanciais coa presentada polo PSdeG-PSOE, e di que solicitan tamén
que se abran vías de diálogo coa Consellería de Educación para que asuma parte destes custos,
que para un concello das dimensións do noso supoñen un gran esforzo. Pensa que esto non
debe supor ningún esforzo para o Sr. Alcalde. Este respóndelle que o ano pasado dos algo máis
de nove millóns trescentas mil pesetas que costou o transporte, o concello aportou máis de
cinco millóns de pesetas, e que non considera que esta moción sexa urxente.Sometida a votación a urxencia desta moción, acádanse seis votos a favor (dos Sres.
Noriega Sánchez, Filloy Villar, Fandiño Pazos e Tallón Mesías, e das Sras. Bugallo Rodríguez e
Amieiro Rodríguez) e nove en contra ( dos Sres. Blanco Martínez, Castroagudín Valladares,
Cajaraville Campos, Ouro Calvelo, Fernández Fernández, Aller Suárez, Mata Iglesias, Parajó
Liñares e Hombre Eiras), polo que non se aproba a urxencia desta moción, e non se inclúe na
orde do día.O Sr. Parajó solicita explicación de voto e di que sempre está a favor da mellora da
calidade do ensino, pero que tanto el como o Sr. Hombre propuxeron ó grupo de goberno que
investigue se tódolos alumnos do Instituto pagan o transporte, xa que lles chegaron rumores de
que algúns non pagan, e que tamén lles pediron que se tratase de conceder un premio de 601.01
euros ( 100.000 pesetas) ós cinco ou dez mellores alumnos do concello.--------O Sr. Noriega tamén solicita explicación de voto e di que o único que se estaba pedindo
era que se extendese a axuda do 50 % ás persoas que estudian fóra do concello e ás que teñen
menos recursos económicos.- MOCION SOBRE A SEGURIDADE VIAL NO ENTORNO DO INSTITUTO DE
CACHEIRAS.-------O Sr. Noriega dá lectura á moción sobre “ A seguridade vial no entorno do Instituto de
Cacheiras”, e di que consideran esta iniciativa como necesaria, de sentido común e que supón
pouco custo para o concello. Opina que se debería elaborar un plan de actuación no entorno
que garanta a seguridade vial dos rapaces que van ó Instituto.------O Sr. Alcalde manifesta que non ve a urxencia desta moción, porque se está facendo un
estudio para mirar onde se poden aparca-los autobuses, xa que hai unha masa común que se
cambiou fai pouco, e que sería adecuada para esto. Di que se está mirando de recheala e que se
non se pode asfaltar agora se lle pode botar zahorra.--Sometida a votación a urxencia desta moción, acádanse seis votos a favor (dos Sres.
Noriega Sánchez, Filloy Villar, Fandiño Pazos e Tallón Mesías, e das Sras. Bugallo Rodríguez e
Amieiro Rodríguez) e nove en contra ( dos Sres. Blanco Martínez, Castroagudín Valladares,
Cajaraville Campos, Ouro Calvelo, Fernández Fernández, Aller Suárez, Mata Iglesias, Parajó

Liñares e Hombre Eiras), polo que non se aproba a urxencia desta moción, e non se inclúe na
orde do día.- MOCION DO BNG SOBRE SEGURIDADE VIAL NAS ESTRADAS E PISTAS
INTERIORES DE TITULARIDADE MUNICIPAL.----O Sr. Noriega dá lectura á moción sobre “Seguridade vial nas estradas e pistas interiores
de titularidade municipal”. Di que esta é tamén, como a anetrior, unha medida totalmente
necesaria e de sentido común, e que tampouco supón un alto custo para o concello.O Sr. Alcalde
di que non ve a urxencia desta moción, xa que se están poñendo e repoñendo as sinais de tráfico,
e se están tomando outras medidas para mellora-la seguridade.--Sometida a votación a urxencia desta moción, acádanse seis votos a favor (dos Sres.
Noriega Sánchez, Filloy Villar, Fandiño Pazos e Tallón Mesías, e das Sras. Bugallo Rodríguez e
Amieiro Rodríguez) e nove en contra ( dos Sres. Blanco Martínez, Castroagudín Valladares,
Cajaraville Campos, Ouro Calvelo, Fernández Fernández, Aller Suárez, Mata Iglesias, Parajó
Liñares e Hombre Eiras), polo que non se aproba a urxencia desta moción, e non se inclúe na
orde do día.
O Sr. Parajó solicita explicación de voto e di que nunha conversación informal co Sr.
Alcalde, este lle comentou, ó respecto deste tema, que había unha subvención de algo máis de
trinta millóns de pesetas para arranxo de pistas e beirarrúas, e que polo tanto espera que se fagan
eses arranxos.O Sr. Noriega tamén solicita explicación de voto e manifesta que tiñan noticias tamén
dunha partida da Deputación para seguridade vial. O Sr. Alcalde manifesta que non é para
seguridade vial exactamente, que é para moitas cousas, pero que non dispón neste momento dos
datos necesarios sobre este tema.--------- MOCION DO BNG SOBRE O MANTEMENTO DO FONDO DE COOPERACION
LOCAL.------A Sra. Bugallo da lectura á moción sobre “O mantemento do fondo de cooperación local”,
e manifesta que a desaparición do Fondo tal e como funciona neste momento vai afectar a
concellos coma o noso, e que agora o ter que face-lo reparto entre tantos concellos vai propiciar
que se produza unha seria discriminación nalgúns concellos de menos de cincuenta mil
habitantes, como é o caso de Teo. Di que as cifras que se mencionan son menores que as que
plantexaba a propia FEGAMP, e que ademais non hai delimitados uns criterios claros, o que di
que vai provocar que saiamos máis perxudicados. Manifesta que a cuestión económica é moi
importante e que xustifica a urxencia desta moción.-----O Sr. Alcalde manifesta que non ve a urxencia desta moción porque esta é unha cuestión
que se debe solucinar entre a Xunta, a FEGAMP e outros organismos, e que os cartos que veñan
para o concello serán sempre bos.-------Sometida a votación a urxencia desta moción, acádanse seis votos a favor (dos Sres.
Noriega Sánchez, Filloy Villar, Fandiño Pazos e Tallón Mesías, e das Sras. Bugallo Rodríguez e
Amieiro Rodríguez) e nove en contra ( dos Sres. Blanco Martínez, Castroagudín Valladares,
Cajaraville Campos, Ouro Calvelo, Fernández Fernández, Aller Suárez, Mata Iglesias, Parajó
Liñares e Hombre Eiras), polo que non se aproba a urxencia desta moción, e non se inclúe na
orde do día.
O Sr. Parajó solicita explicaión de voto e manifesta que os cartos que veñen para o
concello non chegan e que sabe que hai un debate moi forte sobre este tema sobre a

descentralización de servicios ós concellos, e que el esperaría a ver en que dan estas
negociacións.-- MOCION DO BNG SOBRE A SITUACION CREADA NO CONCELLO DE TEO
TRA-LO DECRETO DE SUSPENSIÓN DE COMPETENCIA MUNICIPAL PARA A
CONCESIÓN DE LICENCIAS.-----A Sra. Bugallo dá lectura á moción do BNG sobre “A situación creada no concello de
Teo despois do decreto de suspensión da competencia municipal para a concesión de
licencias”. Di que a urxencia se xustifica polo papel xogado neste asunto polo grupo de
goberno e os dous tránsfugas do Partido Socialista.Di que vai explica-la situación, para que se
entenda ben, cunha analoxía: di que é como se os oito concelleiros fosen os vixiantes dun paso
a nivel con barreira, e o Sr. Alcalde fose o vixiante máximo. Di que esa barreira é a legalidade, e
que os vixiantes deciden te-la permanetemente levantada, e que os vixiantes animan ós veciños
a pasala; primeiro pasan uns veciños, logo outros, a outros anímaselles para que pasen. Di que
pasa o tempo e que algunhas persoas avisan da perigosidade que supón te-la barreira
permanentemente levantada, pero que os vixiantes din que non hai perigo, e que hai que
deixala levantada. O Sr. Alcalde dille que non se extenda, que simplemente debe explica-la
urxencia da moción, e que non ve a que ven todo esto. A Sra. Bugallo continúa coa analoxía
dicindo que a Renfe avisa que ven un tren desde Santiago e que hai que baixa-la barreira, pero
que non se fai caso, e que o tren leva por diante a algúns veciños que estaban pasando. Di que
chega Renfe, e que en vez de sacar ó vixiante, que hai que baixa-la barreira permanentemente.
O Sr. Alcalde dille á Sra. Bugallo que se deixe de analoxías , que hai que vota-la urxencia da
moción e que logo, se se aproba, xa fará a argumentación.-Sometida a votación a urxencia desta moción, acádanse seis votos a favor (dos Sres.
Noriega Sánchez, Filloy Villar, Fandiño Pazos e Tallón Mesías, e das Sras. Bugallo Rodríguez e
Amieiro Rodríguez) e nove en contra ( dos Sres. Blanco Martínez, Castroagudín Valladares,
Cajaraville Campos, Ouro Calvelo, Fernández Fernández, Aller Suárez, Mata Iglesias, Parajó
Liñares e Hombre Eiras), polo que non se aproba a urxencia desta moción, e non se inclúe na
orde do día.O Sr. Filloy solicita explicación de voto e di que este tema debería ser debatido no
pleno, e que o Sr. Alcalde incumpliu o seu deber.-----O Sr. Parajó tamén solicita explicación de voto e dille á Sra. Bugallo que a “palabras
necias, oídos xordos”, e que o que fixo foi decir estupideces que trae preparadas. Opina que ela
é unha das culpables do que pasou pola súa actitude inepta. A Sra. Bugallo protesta ó Sr.
Alcalde polas palabras do Sr. Parajó, que di que ela lle chamou “tránsfuga”.---A Sra. Bugallo solicita explicación de voto e manifesta que se levan tres anos con
continuas ilegalidades. O Sr. Alcalde pregúntalle de que ilegalidades está falando, e a Sra.
Bugallo respóndelle que lle pregunte á Consellería gobernada polo PP. O Sr. Alcalde
respóndelle que se aplicaron as normas que había nese momento, e dille que miren os
problemas que causaron ó concello coa súa actitude. A Sra. Bugallo di que pasaron nove meses
e que nin sequera se fixo unha xuntanza da mesa de seguimento do Plan Xeral. O Sr. Alcalde
respóndelle que se convocará se se considera necesario.-------2.- ROGOS E PREGUNTAS .-------Toma en primeiro lugar a palabra o Sr. Filloy, e:--------

1) Di que na acta da sesión do 15 de xaneiro de 2002 hai un informe do Sr. Secretario, a
petición do Sr. Alcalde, no que di que se firmou o convenio coa empresa “Trabuga” o día
vintecinco de maio de mil novecentos noventa e nove, e que tamén se di eso no informe que o Sr.
Alcalde leu ó pleno. Di que o día 02-06-99, con rexistro de entrada número 1201 foi presentado
un escrito firmado por D. Carlos Valdés onde pide que se firme ese convenio e que
posteriormente se ratifique. Di que quería que lle explicasen como pode ser esto, xa que se pode
estar incurrindo en falsidade documental. O Sr. Alcalde respóndelle que non ten datos neste
momento sobre o tema.
2) Di que con data 03-05-99 hai un informe do técnico municipal onde di que veu o escrito
presentado por D. Carlos Valdés, solicitando a firma e aprobación do convenio urbanístico e o
cadro comparativo das ofertas de cesión de terreos de carácter público, polo que manifesta que o
técnico veu o escrito antes de que se presentara. Manifesta que con data 03 de xuño de 1999 o Sr.
Secretario fai un informe no que di que non existe inconveniente algún para a sinatura do citado
convenio, e que segundo o que di o Sr. Alcalde, xa se firmara o 25 de maio, e di que lle gustaría
que llo explicaran.-----3) Di que na acta do pleno do 10 de xuño de 1999, no punto terceiro, di “...1º.- Aproba-lo
modelo de convenio citado, a asinar entre a empresa “Trabuga, S.A.” e este concello; 2º.- Facultar
ó Sr. Alcalde-Presidente deste concello para asina-lo antedito convenio e para continua-los demais
trámites do expediente”. Di que o Sr. Alcalde dixo, e o Sr. Secretario certificou que o convenio se
firmou o 25 de maio, e que tamén o dicía no informe que leu o Sr. Alcalde no pleno, e pide que lle
expliquen todo esto. O Sr. Alcalde respóndelle que agora non pode explicarlle nada, porque non
ten eses datos aquí.o Sr. Filloy dille que este pleno se merece unha explicación, e o Sr. Alcalde
respóndelle que se lle tivera pedido esa información, que lle tivera traido datos. O Sr. Filloy que
eso pasa sempre, e que trae estas preguntas para que lle sexan contestadas tanto polo Sr. Alcalde,
como polo Sr. Secretario e o técnico municipal.-----4) Manifesta que quere expresa-la súa valoración pola resolución da C.P.T.O.P.V. Pola
que se suspenden as normas urbanísticas de Teo ata que sexa aprobado pola Xunta un proxecto
de ordenación do medio rural, e di que esta drástica decisión a quen máis perxudica é ós veciños
de Teo, especialmente ós que non cometeron infracción algunha, nin se dedicaron a especular, e
que para eles é preciso te-la maior comprensión e brindarlle o maior apoio posible, pero que é
necesario que non se perda de vista por que se chegou ata aquí, e quen é o maior responsable
desta situación. Di que se o Sr. Alcalde exercese as súas funcións con xusticia, que cre que é o
que se espera do seu cargo, esta situación non se produciría. Di que tivera sido tan sinxelo de
evitar, que con facer respecta-las distancias ás vías públicas, ós cauces fluviais, esixi-las previas
licencias antes de inicia-las obras e controlar que as construccións se axustaran ó estipulado nas
normas, ninguén se preocuparía pola construcción en Teo. Manifesta que neste concello se
funcionou doutra maneira, xa que di que aquel que tiña bula co Sr. Alcalde facía o que quería e
que o resto pasaba por onde este quería. Opina que é certo que o Sr. Alcalde non é o único
responsable de todo esto, pero di que tamén é certo que sen a súa complicidade, esta situación
non se tería producido, e que mentras os causantes deste desastre se irán tan tranquilos, os
veciños de Teo sofren as consecuencias. O Sr. Alcalde respóndelle que xa o dixo, e que o segue
dicindo, que o concello aplicou as normas que estaban en vigor , que foran aprobadas pola Xunta
e con informes vinculantes. Dille que os únicos respnsables son eles e os Sres. do BNG, que
estiveron denunciando a todo o mundo e que cre que a situación se lles escapou das mans. Di que
a xente volverá a Teo porque haberá un Plan Xeral e que os únicos responsables foron os Sres.
Filloy, Fandiño e Neira e os Sres. do BNG. O Sr. Filloy dille que eles non son os que dan as
licencias nin os que vixían as obras, e que ó Sr. Alcalde eso lle vai incluido no soldo.-

5) Di que no libro de rexistro de saída deste concello aparece rexistrado un documento
co nº 74 e data 08/01/2002, dirixido á Deputación da Coruña, e que entre outras cousas di que o
día 14/01/2000 se solicita unha subvención de 9.563.164 pesetas, que na mesma data se solicita
unha segunda subvención de 3.208.600 pesetas, que se corrixen erros nas datas 21/02/2000,
20/03/2000 e 19/10/2000, que o día 22/11/2000 se recibe resolución da subvención que se
solicita e que conceden 1.094.258 pesetas, das que ingresan o 80%, que son 857.406 pesetas,
quedando pendiente o 20% restante, e tendo de prazo para a xustificación do gasto o mes de
agosto de 2001, que en agosto de 2001 non se dispón de facturas e que conceden un
aprazamento ata o 30/09/2001, pero que nesta data tampouco hai facturas, e que o día
31/10/2001, porque se segue sen facturas, envíaselle un certificado de gastos. E di que se segue
sen facturas ata o día 18/10/2001; e que o 26/12/2001 a Deputación anula a subvención e
solicita o reintegro da cantidade recibida. Di que quere felicitar ó Sr. Alcalde pola eficacia, xa
que opina que sen dúbida é o prototipo do mal xestor, e que está pensando propoñelo como
peor xestor do ano. O Sr. Alcalde pídelle que se centre na lectura dos seus papeis, pois parece
que algún non o escribeu el, xa que ten dificultades na súa lectura. O Sr. Filloy pregúntalle en
que fase de tramitación se encontra agora esta subvención, e respóndeselle que no concello se
piden moitas subvencións continuamente, e que non hai datos neste momento desa en
concreto.-----Toma agora a palabra o Sr. Fandiño, e:--------1) Roga que se envien as actas con máis celeridade, xa que o retraso é excesivo.
2) Manifesta que quere expresa-la súa felicitación polo arranxo da ponte da Pedra, en
Recesende.-3) Di que se están facendo alegatos de culpabilidade e non culpabilidade, e manifesta
que persoaxes como Hitler, Milosevic e Pinochet tamén se guiaban pola lei e que a aplicaban,
pero que o facían mal, e que non por eso son menos asasinos que o tristemente célebre Charles
Mason ou os terroristas de ETA. Manifesta que o Sr. Alcalde di que os culpables son eles, e
pregunta se entón o culpable é o mensaxeiro, ou o que denuncia o crime. O Sr. Alcalde
respóndelle que cando denuncie algo, que sexa certo, que están facendo as cousas para
desprestixiar; di que algúns dos denunciados por eles marchan de aquí, e pregunta por que. O
Sr. Fandiño dille que xente así non fai falla en Teo, que debe estar só aquela xente que faga as
cousas ben. O Sr. Alcalde di que existen uns medios xudiciais, que eso é o que ten que facer, e
que ata o momento non saiu ningunha sentencia a favor deles. O Sr. Fandiño pregúntalle entón
que é o que supón a supresión das normas.---Toma a continuación a palabra o Sr. Parajó, e:1) Manifesta que os veciños de Teo teñen que saber que cando non poidan facer unha
casa, unha vivenda ou non teñan un posto de traballo nunha empresa en Teo, que esto é culpa
dos Sres. Concelleiros críticos e do BNG, e en particular da Sra. Bugallo, á que di que non lle
vale nada do que se fai en Teo, xa que non é de aquí e lle interesa moi pouco o que lle pase ós
veciños de Teo, e que o que lle interesa e que vaian para Santiago ou para outros concellos. Di
que para a Sra. Bugallo as obras están todas mal, ó igual que as residencias,e as estradas, a
pesares de que só vai por unha e só lle preocupa esa. Di que esto o van sufri-los veciños de Teo
cando non poidan facerlle casas ós fillos e non teñan un posto de traballo, que entón llo terán
que agradecer a estes señores. Di que Teo vai seguir ingresando cartos, e que espera que o Plan
Xeral estea canto antes e que estes señores teñan que cala-la boca.-----

Toma neste momento a palabra o Sr. Hombre, e:-------1) Di que quere expresar un rogo que se traslade os Sres. Cuíña, Sánchez Bugallo e á Sra.
Otero, ós que di que lles diría que se desen unha volta polo barrio do Pombal, en Santiago, e visen
as construccións enriba da estrada. Opina que eso si é feismo, e un atropello, pero que é Santiago,
cun alcalde que non podía ve-lo cemento, e que agora non para de construir en base ó
cumprimento das Normas urbanísticas. Di que Teo é o inimigo a vencer, e que resulta curioso que
o Sr. Cuiña tomase unha medida contra a construccción, e que por eso se paralizaron as normas
fai nove meses e se volve paralizar agora. Di que só se demostraron dúas ilegalidades neste
concello, unha antes deste alcalde, e outra durante o seu mandato, e que en Santiago hai unha
edificación ilegal da que nunca máis se soubo. Di que el é tan culpable da situación que nos ocupa
coma tódolos presentes, pero que o que importa é que hai xente en Teo que tiña un patrimonio, e
que agora o teñen devaluado, e opina que xa é hora de chamar ás cousas polo seu nome, e que se
queren poñer exemplos, que sigan a lei, que en Teo houbo moitas inspeccións, pero que non se
abreu ningún expediente. Considera que Teo é o chivo expiatorio das culpas e as cuitas do Sr.
Cuiña, e que hai que decir quen é o responsable e o que xoga cos intereses dos veciños deste
concello. O Sr. Fandiño pregúntalle se cre que esta cuestión é unha conspiración de Santiago e da
Xunta para que se constrúa en Santiago, e o Sr. Hombre dille que hai que ser serios, que se pode
un fixar en exemplos próximos, como o Milladoiro, onde se pode ve-la separación que se deixou
coa estrada.---Toma agora a palabra o Sr. Tallón, e:---1) Roga que se faga o esforzo de enviar antes as actas ós concelleiros.----2) Manifesta que non se debe chegar á xudicialización da vida no concello, e o Sr. Alcalde
di que é que os grupos da oposición municipal ven moitas ilegalidades, e que el non as ve.--3) Manifesta que lle gustaría que o Sr. Alcalde e os concelleiros que apoian a súa xestión
desen a súa opinión e fixesen unha valoración sobre cales consideran que foron as causas da
decisión adoptada pola CPTOPV, que alcance vai te-la medida; cales van se-las repercusións
sociais e económicas; que medidas legais se pensan tomar desde o concello e se o Sr. Alcalde e os
concelleiros que apoian a súa xestión van asumi-la súa responsabilidade. O Sr. Alcalde
respóndelle que estas preguntas corresponden á moción que presentou antes . Di que o
conselleiro fixo un decreto, e esto só é a continuación, que non pilla a ninguén por sorpresa, xa
que a pretensión de que se fixese o Plan Xeral en nove meses era totalmente imposible. Continúa
dicindo que naquel momento non había nin cartografía nin voos, pero que xa se firmara o
contrato, que se mandou á consellería e que viñeron uns señores do colexio de arquitectos e da
consellería para a mesa de contratación o 5 de marzo, e que o contrato se asinou o día 10 de maio.
Di que se puxeron as cousas en marcha, e se realizaron os levantamentos cartográficos de 1:1000,
1:2000 e 1:5000 e os voos. Di que pediron unha entrevista co Director Xeral e que foron os dous
técnicos municipais e o equipo de redacción, e que estaban o Director Xeral e o seu equipo.
Manifesta que se falou do tema, e que se comentou de facer algo nun ano aproveitando o traballo
feito no concello, o levantamento topográfico e os demais datos. Di que o noso vai ser un avance
serio, que agora volven a sacar esta resolución por un ano, que nós sacaremo-lo avance e que eles
recolleran esto e o aproveitarán. Di que segue o mesmo decreto, que fixeron unha resolución para
seguir con el, e que falan de deixadez e de que non estaban enterados, cando estaban aquí, e
había presente un señor deles. Manifesta que tamén pón que houbo inactividade municipal, e di
que xa antes de que saise o decreto xa se firmara e tivera lugar a xuntanza. Di que xa houbo
repercusións sociais e económicas nestes nove meses, pero opina que o concello se vai recuperar

porque hai dous SAUs en marcha, o que suporá uns cento trinta millóns de pesetas, e que se
non pasase esto, o concello tería uns ingresos moi fortes. Di que a medida que se pensa tomar é
que cando estea listo o avance se vai ir á consellería e pedirlles ó Conselleiro e ó Director Xeral
que apuren a resolución para ver se en seis meses ou en menos se pode volver a poñer todo en
marcha.-----4) Di que a xuizo do PSdeG-PSOE as cousas deben aclararse. Manifesta que non teñen
nada en contra do SAU, pero que revisada a documentación detectou cousas que en principio
lle parecen irregulares, e que xa que non estivo presente no pleno no que se tratou este tema,
que lle gustaría que lle contestase a algunhas preguntas:-------a) Pregunta cal é o motivo polo que non se presentou ó pleno do concello para a
súa ratificación (segundo o que se estipula no acordo nº 7), o convenio urbanístico asinado polo
Sr. Alcalde e a empresa “Trabuga S.A.”, dado que no mesmo se estipula que de non ser así non
será válido o convenio.Respóndelle que si se presentou para a súa ratificación.b) Pregunta cal é o motivo polo cal o Sr. Alcalde manifesta que o convenio que é
legal está firmado con data 25 de maio de 1999, se realmente o asinado por ámbalas dúas partes
é o de data 10 de xuño de 1999. Respóndeselle que agora non se ten diante o expediente, e que
habería que miralo para contestar a esas preguntas.------c) Pregunta cal é o motivo polo cal o Sr. Secretario do concello emite
certificación de data 3 de xuño de 1999 dando por válido o citado convenio (previos informes
xurídicos) para ser asinado e posteriormente con data 8 de xaneiro de 2002 emite un novo
informe, a petición do Sr. Alcalde, onde se manifesta que foi asinado o 25 de maio de 1999 e
ratificado no Pleno Extraordinario do 10 de xuño de 1999, cando a acta dese pleno expresa no
punto 3º da orde do día “ aproba-lo modelo do convenio citado e facultar ó Sr. Alcalde para
asina-lo antedito convenio”. Di que lóxicamente non se pode ratificar o que non está asinado.
Respóndenlle que se mirará o expediente e se lle contestará.--d) Pregunta por que por parte do Sr. Alcalde e do Sr. Secretario se intentan dar
por válidas estas anomalías se con data 4 de xuño de 1999 hai un informe do letrado D. Manuel
Martín Gómez e outro do bufete “Avogados Asesores “ e ademais con data 3 de xuño de 1999
por parte do Sr. Secretario se informa o convenio favorablemente para a súa sinatura.-e) Pregunta por que se segue negando a data da firma do convenio, 10 de xuño
de 1999, se hai un informe de 8 de agosto de 2000 do bufete “Alfonso Mosquera Pérez y
Otros”, onde se recollece a citada data como firma do convenio (non como ratificación do
mesmo).----f) Pregunta por que motivo se tardaron case seis meses na exposición pública do
expediente do SAU-3, e respóndeselle que nestes momentos non se teñen eses datos.--g) Pregunta como se pode emitir un certificado polo departamento de urbanismo
do concello con data 3 de maio de 1999, informando favorablemente o convenio urbanístico, se
este tivo entrada no concello o 2 de xuño de 1999. Respóndeselle que o expediente está abaixo
e que se pode consultar cando se queira.------h) Pregunta que se no citado convenio asinado coa empresa “Trabuga” e que
non foi ratificado polo Pleno do concello, se pedían garantías equivalentes ó 100% do custo da
urbanización, quen asume este custo e que garantías se teñen do mesmo. O Sr. Alcalde
respóndelle que polo que ten entendido, a empresa ten que poñer só o 6%, pero que puxo a
totalidade da urbanización, o que supón moitos cartos, e que terá un prazos para presentar
avais.--------5) Pide que conste a súa solicitude de que á maior urxencia se lle dea resposta a estas
preguntas, xa que agora non se fixo convenientemente. Di que dadas as anomalías citadas, e

que xa que por parte do equipo de goberno do concello de Teo non están dispostos a rectifica-las
mesmas, desde o PSdeG-PSOE esixen a retirada e anulación do citado convenio, por non ter
validez de acordo co punto nº 7 do mesmo, e que se volva a tramitar de novo sen
irregularidades.-------6) Manifesta que o servicio de limpeza non está actuando como debería, xa que di que hai
bastantes protestas, e que xunto ó Plató 1000 da TVG hai bastante desorde e que a imaxe que se
dá do concello non é boa, xa que alí vai moita xente. O Sr. Alcalde respóndelle que hai uns
contenedores diante do plató, e que presentaron no rexistro un escrito, e entón preguntouselle á
empresa de recolida que pasaba, e dixeron que aparcan coches diante dos contenedores e non os
sacan cando chega o camión e non poden saca-los contenedores. Di que ás veces incluso non
cabía o camión por como estaban os coches aparcados, e que haberá que saca-los contenedores
dalí e poñelos noutro sitio. Di que cando se presenta un escrito o mira e comproba se é verdade o
que se dí, xa que os veciños teñen dereito a esixir e o concello debe cumprilo.---Toma neste momento a palabra o Sr. Noriega, e:1) Pregunta polo alcantarillado da Iglesia de Calo, e sobre quen fai as obras, xa que di que
hai que avisar ós veciños. O Sr. Castroagudín respóndelle que as obras ata o sitio onde se fai a
conexión as pode facer unha empresa, como foi neste caso, pero que a conexión a ten que facer
“Aquagest”.O Sr. Noriega pide que haxa transparencia nas tarifas, xa que di que logo os veciños
falan de que uns pagan máis e outros menos. O Sr. Alcalde dille que as conexións as fai
“Aquagest” e que os veciños van directamente alí.-----2) Roga que as actas se remitan con maior brevidade, xa que chegaron con moito retraso.
3) Rógalle ó Sr. Alcalde que mida as súas palabras cando culpabiliza da situación creada
pola suspensión das Normas ós membros do BNG e os críticos. O Sr. Alcalde respóndelle que
foron eles os que fixeron as denuncias e lle deron prensa. O Sr. Noriega dille que non lle vai
quedar máis remedio que facelo responsable polas súas palabras do que lles poida ocorrer. O Sr.
Alcalde pregúntalle se está bromeando, que dille que el non ten nada que ver co que pase fóra do
concello, e que o que ocorre é que o Sr. Noriega é un resentido. Este respóndelle que vai xente á
súa casa en nome de constructores e que lle chaman por teléfono, porque a xente cre que os
membros do BNG os andan espreitando e facendo fotos a obras das que en casos non teñen nin
noticias. di que o seu grupo municipal non ten capacidade para interceder e influir na Xunta e no
conselleiro, e manifesta que non é a primeira vez que o Sr. Alcalde lles bota a culpa de algo que
non fixeron, e que aquí se mata ó mensaxeiro, e que el foi o único que non condenou o intento de
agresión que sufriu. Di que o seu é un grupo político que está repartido ó 33%, así que pide que
non se personalice en ningún membro do BNG, como se fixo antes. O Sr. Alcalde repítelle que se
sinte un resentido, e que el non ten a culpa dos problemas que poidan te-los concelleiros do BNG
fóra do concello, e que deben arranxalos eles.-----Toma de seguido a palabra a Sra. Bugallo, e:----1) Di que a esto non é a continuación do decreto, senón unha ampliación, e que a
paralización decretada pola consellería vai afectar a moitos pequenos constructores e propietarios.
Di que eles, como grupo municipal, pediron nos medios a reposición da legalidade sobre as
ilegalidades, pero non a suspensión das Normas, e que o que acaba de facer todo esto é o PP,
sobre o que eles non teñen ningunha responsabilidade, xa que di que esta é do PP e da consellería
gobernada por ese partido. di que están preocupados polo tema e que queren plantexar un
diálogo para falar desto e afronta-la situación, polo que piden unha convocatoria urxente da mesa

de seguimento do Plan Xeral. O Sr. Alcalde dille que se fará no seu momento se se considera
necesario, e que foi o BNG o que levou incluso ó Parlamento de Galicia as denuncias. A Sra.
Bugallo respóndelle que si, pero que nunca pediron a suspensión das Normas, e que é o mesmo
partido do Sr. Alcalde o que fai esto, e que este trata de eludir responsabilidades e fai diana ós
membros da oposición. O Sr. Alcalde dille que Teo está así polo que eles sacaron nos medios, e
que a situación se lles escapou das mans.-----2) Di que apareceu un pronunciamento no que se notificaba o novo trazado de RENFE
para Osebe-Santiago e que non se deu Osebe-Padrón, aínda que están circulando planos deso
entre algúns veciños. O Sr. Alcalde respóndelle que o tramo de abaixo non veu aínda, e
pregúntalle se cre que se lle iba ocultar os veciños o que manda o Ministerio de Fomento. A
Sra. Bugallo manifesta que a xente que está nesa situación está preocupada, e pide que se faga
unha xuntanza para informar. O Sr. Alcalde manifesta que por agora só mandaron un tramo, e
que o outro non o vai inventar, e di que a Sra. Bugallo debe ter accións en RENFE ou se-la súa
portavoz, pola analoxía dos pasos a nivel que explicou anteriormente.3) Manifesta que á ANPA do Instituto de Cacheiras si se lle dan os 5 millóns de pesetas,
pero que non se lle deron as setecentas mil pesetas que tamén se lle daban, e que a unha
asociación como a San Simón de Ons de Cacheiras, con moitos asociados, só se lle deron
cincuenta mil pesetas, mentras que a unha asociación nova, como é a de billar, se lle dan
curiosamente trescentas mil pesetas. Pregúntaselle que quere dicir con eso, e ela di que xa o Sr.
Hombre lles demostrou anteriormente que fixera un seguimento das subvencións.------Toma finalmente a palabra a Sra. Amieiro, e.-1)Di que na Comisión de Goberno do 11 de outubro pasado figura unha compra de
libros para a Biblioteca, e pregunta para cal. O Sr. Aalcalde dille que son para a Biblioteca
municipal, e que xa hai moitos libros, que se conseguiron gracias á xestión dun dos seus
tenentes de alcalde, o Sr. Ouro. A Sra. Amieiro di que sen embargo a biblioteca está sen abrir e
a praza de auxiliar sen convocar, e que unha biblioteca é algo moi importante para un concello.
O Sr. Alcalde di que xa están convocadas algunhas das prazas, e que se convocará tamén esa
pronto.------2) Di que xunto ó Club dos Tilos hai unha farola atada con dous cables, e que son estes
os que a aguantan. O Sr. Alcalde di que hai un teléfono do concello para que se notifiquen as
avarías na luz pública, e que tan pronto se ten noticia dalgún problema, se vai reparar, e pide
que se tome nota desta avaría.--------3)Di que a marquesiña da parada do autobús que está xunto ó hotel dos Tilos está rota
desde fai tempo. O Sr. Alcalde pide que se tome nota.
4) Di que a empresa que se ocupa da limpeza non se comunica cos seus propios
empregados, xa que antes o señor que fai a limpeza das rúas dos Tilos metía dentro os vidros
que había fóra dos contenedores, e que agora non o fai, porque di que se o seu xefe non llo dí,
el non o fai, e que a empresa que recolle estes contenedores tampouco o fai, polo que parece
que deberán facelo os veciños, e que tamén habería que limpa-las herbas que nacen entre as
lousas na zona do polideportivo, xa que senón as lousas vanse desfacer. O Sr. Alcalde pide que
se tome nota.--------5) Di que na área da piscina dos Tilos habería que poñer algo que impida a entrada de
camións xa que aquelo é un desastre. O Sr. Alcalde pide que tamén se tome nota.------O Sr. Parajó pídelle ó Sr. Castroagudín que clarifique o tema do trazado do ferrocarril
de Osebe, do que se falou antes. O Sr. Castroagudín explica que se lle mandou unha carta

persoal a cada afectado, e que por agora o único que veu para o concello do Ministerio de
Fomento foi do paso a nivel para arriba, e que para mirar o tramo dabaixo virán sobre os días 2
ou 3 do vindeiro mes uns expertos de RENFE, e que de todo o que veu xa se avisou e se mandou
un bando.-----Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as doce horas e
vintecinco minutos, estendéndose a presente acta, que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario
acctal. que certifico.
O ALCALDE,

O SECRETARIO ACCTAL.,

ACTA DA SESIÓN EXTRA ORDINARIA DO PLENO
LUGAR O DÍA 12 DE MARZO DE 2002.-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. Martiño Noriega Sánchez
Dª Ánxela Bugallo Rodríguez
Dª Soedade Amieiro Rodríguez
D. Manuel Tallón Mesías
D. Miguel A. Hombre Eiras
D. F. Manuel Parajó Liñares
D. José Manuel Neira Picallo
D. Mario Fandiño Pazos
D. Manuel A. Filloy Villar
Secretario:
D. Jesús Naveira Vázquez.

DO CONCELLO QUE TIVO

Na casa do concello de Teo, a doce de
marzo de dous mil dous.-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
nos dous primeiros puntos, dez no punto oitavo e
dezaseis nos restantes, 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.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- Ò
Sr. Presidente inquire se algún dos Sres. Edís
presentes desexa formular observacións ó
borrador da acta da sesión que tivo lugar o día 22
de febreiro de 2002, e que foi distribuido coa convocatoria da actual.-------

O Sr. Parajó di que na páxina cuarta, cando se falaba do transporte escolar en Teo, onde
di durante a súa intervención:”...e que tamén lle pediron que se tratase de conceder un premio

de 601.01 euros (100.000 pesetas)”, habería que engadir “ós cinco ou dez mellores alumnos do
concello”.--O pleno do concello, por unanimidade dos quince membros asistentes, sendo o número
legal o de dezasete, acorda aproba-lo borrador da sesión do día 22-02-02, unha vez realizada a
corrección proposta, e que se rexistre no libro correspondente.
2.- PLAN 2001 DE PEQUENAS OBRAS .--O Sr. Secretario manifesta que o ano pasado houbo un pleno da Deputación no que se
aprobaron as pequenas obras para os concellos, e podía facerse por decreto da Alcaldía. Di que
aquí se fixo por acordo da Comisión de Goberno, e que agora o devolveron para ratificar polo
pleno e pasar a euros.--------O Sr. Filloy manifesta que eles se viron privados dos seus dereitos a ser informados na
Comisión Informatriva polo Sr. Alcalde en funcións e que por non ter acceso á información, vai
votar que non.-------O Sr. Noriega manifesta que non ten nada que obxectar, pero que hai dúas cuestións
que lle gustaría aclarar; a primeira, que non é a primeira vez que a Deputación devolve cousas
para ratificar e que eso significa que algo falla no procedemento; a segunda, que lle empeza a
resultar escandaloso que estes proxetos se lle den a facer sempre á mesma persoa.------O pleno do concello, por doce votos a favor (dos Sres. Blanco Martínez, Castroagudín
Valladares, Cajaraville Campos, Ouro Calvelo, Fernández Fernández, Aller Suárez, Mata
Iglesias, Noriega Sánchez, Hombre Eiras e Parajó Liñares e das Sras. Bugallo Rodríguez e
Amieiro Rodríguez), un en contra (do Sr. Filloy Villar) e dúas abstencións (dos Sres. Neira
Picallo e Fandiño Pazos), acorda:----1º.- Aproba-lo “Plan 2001 de Pequenas Obras” da Excma. Deputación Provincial da
Coruña, consistente no “Proxecto de construcción de marquesinas en Teo”, por un importe de
dezaoito mil trinta euros con trinta e tres céntimos.---2º.- Facultar ó Sr. Alcalde para continua-los demais trámites do expediente.----3.- DEPURADORA DOS VERXELES .- O Sr. Secretario dá conta da sentencia
125972001 da Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia
no proceso que co número 02/0006456/1997 interpuxeron D. Antonio Amaro Cendón e D. José
Antonio López Bustelo, contra resolución do concello de Teo de 20-12-96, pola que se
concedeu licencia provisional para a instalación dunha planta depuradora na parroquia de Oza.
Seguidamente dá conta dun informe de D. José Henrique Herrero de Padura sobre esta
sentencia, que copiado literalmente, di o que segue:” A demanda que se interpuxo contra a
resolución do concello de 20 de decembro de 1996 pola que se concedeu a licencia provisional
para a instalación dunha planta depuradora na parroquia de Oza.= A demanda fundamentábase
en: a) Indefensión dos veciños do lugar, por non ter sido notificados debidamente na
tramitación do expedinete de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas e Perigosas.= b)
Incumplimento da distancia de 2000 metros do núcleo máis próximo.= c) Falta de autorización
de verquido de augas residuais ó río Tella, por parte de Augas de Galicia.= Todas estas causas

de impugnación son desestimadas na citada sentencia, que non obstante estima a demanda
presentada por entender, aínda que esta cuestión non se plantexou no proceso, que debía terse
declarado a utilidade pública ou interés social, seguindo os trámites do artigo 42 da entón
vixente Lei 11/85 de Adaptación da do Solo de Galicia, por estar ubicada en solo non
urbanizable, e ser de preceptiva aplicación os seus artigos 39 e seguintes. = É de sinalar que a
derogación da citada Lei pola actual 1/1997 do Solo de Galicia, fai de imposible cumprimento
proceder ó trámite do artigo 42, se ben analóxicamente procede segui-lo trámite previsto no
apartado 4 do artigo 77 da norma actual, toda vez que a depuradora encaixa plenamente no
suposto do apartado 3 do citado artigo, que prevé este tipo de instalacións de interés xeral no
medio rural.= O Tribunal Superiorde Xustiza de Galicia no Auto do vinteoito de febreiro de dos
mil, recaido no recurso número 02/0004357/1996 P, citando os Autos do TS 22-2-94 e 15-3-93
manifesta que a Xurisprudencia ten declarado que, nos casos das Sentencias que incluso chegan
a declarar demolicións de obras ilegais, constitúe un suposto de imposibilidade legal da súa
execución no que a obra a demoler resulte posteriormente legalizada, e a razón en que se apoian
eses pronunciamentos xurisprudenciais é que sería absurdo demoler algo que inmediatamente
podería ser, de forma totalmente legal, construido de novo. = Por todo esto, procede somete-lo
expediente completo ó trámite de información pública, e posterior remisión á Consellería de
Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda.”--------O Sr. Alcalde manifesta que esto foi feito pola anterior corporación, e que houbo
problemas cos veciños, que estaba moi cerca das casas. Di que se ten previsto que esto
desapareza dalí, pero que aínda vai tardar un pouco, que xa se comprou unha finca en Pontevea
e que está pendente de asignación presupostaria, que se fixo o proxecto pola Xunta , cre que
pola empresa “Norcontrol”, e que espera que a Xunta dea pronto luz verde. Di que non se
debería ter pedido licencia a nós mesmos, e que ata que se poida quitar dalí, que hai que
declarala de utilidade pública. Manifesta que tódolos informes ó respecto están ben.----O Sr. Filloy pregunta que letrado firmou o informe, e respóndeselle que foi o Sr. Herrero
de Padura. Pregunta cando se emitiu a sentencia, e dinlle que foi a finais do ano pasado. O Sr.
Filloy di que este é un tema serio, e que é unha irresponsabilidade o non telos informado antes.
Pregunta se se informou desto na Comisión Informativa e respóndeselle que si. Pregunta que se
ten pensado facer, e o Sr. Alcalde di que hai que declarala de utilidade pública, manda-lo
papeleo e segui-lo expediente. O Sr. Filloy di que esa é unha depuradora que non depura, e que
o Sr. Alcalde xa estaba na corporación cando pasou esto. Di que todo o construido en Cacheiras
vai para alí, e que esa depuradora non ten capacidade. O Sr. Alcalde respóndelle que el non é
técnico, pero que os problemas se van solucionar coa depuradora de Pontevea. O Sr. Filloy di
que como se enterou deste asunto pola prensa, e non ten outra información, que non lle queda
mási remedio que pedi-la revisión das actuacións do Sr. Alcalde.-------Neste momento entra na sala o Sr. Tallón Mesías.------A Sra. Bugallo toma a palabra e dille ó Sr. Alcalde que tiña a obriga de notifica-la
sentencia nun prazo de quince días. Manifesta que este tema é moi importante, e que non hai
que olvidar que neste momento esa depuradora está funcionando ilegalmente. Di que a
capacidade era para mil cincocentas persoas e que agora vai tamén para alí o SAU-4. Manifesta
que pediron que se fixera unha estimación da capacidade, e que non se fixo e que agora esta
depuradora non vai dar asumido ese volume residual. Di que está de acordo en que toda a
documentación é favorable, pero en base a unhas condicións, e que das dezaoito condicións
postas por “Augas de Galicia” referidas ó verquido de augas residuais, a número doce, di
literalmente: “ Os lodos, residuos sólidos e semisólidos resultantes da depuración deberán ser

retirados por unha empresa especializada, enviándose ó organismo autónomo “Augas de
Galicia” fotocopia dos partes de recollida por parte de dita empresa cada seis meses.”. A Sra.

Bugallo pregunta como lle poden demostrar que esto se cumple , xa que non veu ningún
recibo. O Sr. Secretario dille que as depuradoras as leva todas “Aquagest”, e que esa
documentación a deben ter eles. A Sra. Bugallo pide que no vindeiro pleno se traia un informe
sobre se se cumplen estas condicións, e que de tódolos xeitos este é o resultado dun mal
funcionamento, e que hai que aprender a facer ben os procedementos, para non ter que perder
cartos na xustiza.--Dada conta do expediente que se tramita para a declaración de interese xeral dunha
estación depuradora de augas residuais nos Verxeles, parroquia de Oza, o pleno do concello,
por nove votos a favor (dos Sres. Blanco Martínez, Castroagudín Valladares, Cajaraville
Campos, Ouro Calvelo, Fernández Fernández, Aller Suárez, Mata Iglesias, Hombre Eiras e
Parajó Liñares) tres en contra (dos Sres. Filloy Villar, Neira Picallo e Fandiño Pazos) e catro
abstencións ( dos Sres. Noriega Sánchez e Tallón Mesías e das Sras. Bugallo Rodríguez e
Amieiro Rodríguez), acorda:
1º.- Declarar de interese xeral a EDAR dos Verxeles, na parroquia de Oza deste
concello.----2º.-Facultar ó Sr. Alcalde-presidente para continua-los demáis trámites do expediente.-A Sra. Bugallo solicita explicación de voto e di que Teo ten necesidade de depuradoras,
pero que hai que aprender de procesos coma este.-----4.- ACTIVIDADES MOLESTAS .--a) Examinado o expediente promovido por “PROHOSGA” en virtude de instancia nº
243 de data 30/11/99 solicitando licencia municipal para a instalación, apertura e
funcionamento dun local para cafetería, actividade comprendida no Regulamento de
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas e Perigosas, aprobado por Decreto 2414/1961, de 30
de novembro.--------RESULTANDO: Que o proxecto técnico e demais documentación foron admitidos a
trámite por Decreto da Alcaldía de data 30/11/1999.-RESULTANDO: Que se cumpriron os trámites de información pública e notificación
persoal ós veciños inmediatos e se incorporaron os informes do Xefe Local de Sanidade e dos
técnicos congruentes coa natureza da actividade.------CONSIDERANDO: Que o proxecto técnico reúne os requisitos esixidos e que a memoria describe, en extensión e detalle, as características da actividade, a súa posible repercusión
sobre a sanidade ambiental e as medidas correctoras necesarias para garanti-la tranquilidade,
salubridade e seguridade cidadás e a súa adecuación ó medio ambiente.--------CONSIDERANDO: Que o emprazamento proposto é conforme co uso urbanístico
asig- nado para a zona nas Normas de ordenación complementarias e subsidiarias do
planeamento do concello, que non está en contradicción co disposto en acordos e ordenanzas
municipais sobre a materia, que se respectan as distancias previstas e que non existe actividade
municipalizada con monopolio que resulte incompatible.-

CONSIDERANDO que na zona, ou nas súas proximidades, non concorren outras
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 catorce votos a favor e dúas abstencións (dos Sres. Filloy
Villar e Neira Picallo), sendo o número legal o de dezasete, acorda:---1º.- Informar FAVORABLEMENTE a concesión de licencia municipal instada por
“PROHOSGA” para a instalación dun local para cafetería 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.------b)Examinado o expediente promovido por Dª Mª TERESA NOENLLE COBAS en
virtude de instancia nº 2261 de data 23/11/2000 solicitando licencia municipal para a
instalación, apertura e funcionamento dun Café-Bar-Pastelería, actividade comprendida no
Regulamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas e Perigosas, aprobado por Decreto
2414/1961, de 30 de novembro.-------RESULTANDO: Que o proxecto técnico e demais documentación foron admitidos a
trámite por Decreto da Alcaldía de data 23/11/2000.--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 catorce votos a favor e dúas abstencións ( dos Sres. Filloy
Villar e Neira Picallo), sendo o número legal o de dezasete, acorda:----1º.- Informar FAVORABLEMENTE a concesión de licencia municipal instada por Dª
Mª TERESA NOENLLE COBAS para a instalación dun Café-Bar-Pastelería no lugar da Igrexa,
parroquia de Calo deste concello, porque no expediente se cumpriron tódalas prescricións
legais.--2º.- Dar traslado do expediente completo á Comisión Provincial de Medio Ambiente,
para os efectos previstos no 33 do referido Regulamento.------c) Examinado o expediente promovido por “CEFARGAL, S.A.” en virtude de instancia
nº 1238 de data 29/05/2001 solicitando licencia municipal para a instalación, apertura e
funcionamento dun almacén de distribución de productos farmacéuticos, 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 29/05/2001.-RESULTANDO: Que se cumpriron os trámites de información pública e notificación
persoal ós veciños inmediatos e se incorporaron os informes do Xefe Local de Sanidade e dos
técnicos congruentes coa natureza da actividade.------CONSIDERANDO: Que o proxecto técnico reúne os requisitos esixidos e que a memoria describe, en extensión e detalle, as características da actividade, a súa posible repercusión
sobre a sanidade ambiental e as medidas correctoras necesarias para garanti-la tranquilidade,
salubridade e seguridade cidadás e a súa adecuación ó medio ambiente.--------CONSIDERANDO: Que o emprazamento proposto é conforme co uso urbanístico
asig- nado para a zona nas Normas de ordenación complementarias e subsidiarias do
planeamento do concello, que non está en contradicción co disposto en acordos e ordenanzas
municipais sobre a materia, que se respectan as distancias previstas e que non existe actividade
municipalizada con monopolio que resulte incompatible.CONSIDERANDO que na zona, ou nas súas proximidades, non concorren outras
activi- dades análogas xeradoras de efectos aditivos.-Vistos o Decreto 2414/61, de 30 de novembro, e demais disposicións concordantes de
aplicación.-A Corporación municipal, por unanimidade dos dezaseis membros asistentes, sendo o
número legal o de dezasete, acorda:-1º.- Informar FAVORABLEMENTE a concesión de licencia municipal instada por
“CEFALGAL S.A.” para a instalación dun almacén de distribución de productos farmacéuticos
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.------d) Examinado o expediente promovido por D. MANUEL RODRIGUEZ BUELA en
virtude de instancia nº 2004 de data 03/10/2001 solicitando licencia municipal para a
instalación, apertura e funcionamento dun restaurante, actividade comprendida no
Regulamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas e Perigosas, aprobado por Decreto
2414/1961, de 30 de novembro.----RESULTANDO: Que o proxecto técnico e demais documentación foron admitidos a
trámite por Decreto da Alcaldía de data 03/10/2001 .-RESULTANDO: Que se cumpriron os trámites de información pública e notificación
persoal ós veciños inmediatos e se incorporaron os informes do Xefe Local de Sanidade e dos
técnicos congruentes coa natureza da actividade.------CONSIDERANDO: Que o proxecto técnico reúne os requisitos esixidos e que a memoria describe, en extensión e detalle, as características da actividade, a súa posible repercusión
sobre a sanidade ambiental e as medidas correctoras necesarias para garanti-la tranquilidade,
salubridade e seguridade cidadás e a súa adecuación ó medio ambiente.--------CONSIDERANDO: Que o emprazamento proposto é conforme co uso urbanístico
asig- nado para a zona nas Normas de ordenación complementarias e subsidiarias do

planeamento do concello, que non está en contradicción co disposto en acordos e ordenanzas
municipais sobre a materia, que se respectan as distancias previstas e que non existe actividade
municipalizada con monopolio que resulte incompatible.CONSIDERANDO que na zona, ou nas súas proximidades, non concorren outras 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.
MANUEL RODRIGUEZ BUELA para a instalación dun restaurante no lugar de Riveira,
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.------e)Examinado o expediente promovido por D. MIGUEL RODRIGUEZ BARRIO en
virtude de instancia nº 2167 de data 26/10/2001 solicitando licencia municipal para a
instalación, apertura e funcionamento dun depósito de G.L.P. de 2450 l. (soterrado) , 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 26/10/2001.--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.
MIGUEL RODRIGUEZ BARRIO para a instalación dun depósito de 2450 l. (soterrado) no
lugar de Sebe, 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 D. MANUEL RODRIGUEZ BUELA en
virtude de instancia nº 2415 de data 19/11/2001 solicitando licencia municipal para a
instalación, apertura e funcionamento dun depósito de G.L.P. de 4000 l. (aéreo) , 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 19/11/2001.--RESULTANDO: Que se cumpriron os trámites de información pública e notificación
persoal ós veciños inmediatos e se incorporaron os informes do Xefe Local de Sanidade e dos
técnicos congruentes coa natureza da actividade.------CONSIDERANDO: Que o proxecto técnico reúne os requisitos esixidos e que a memoria describe, en extensión e detalle, as características da actividade, a súa posible repercusión
sobre a sanidade ambiental e as medidas correctoras necesarias para garanti-la tranquilidade,
salubridade e seguridade cidadás e a súa adecuación ó medio ambiente.--------CONSIDERANDO: Que o emprazamento proposto é conforme co uso urbanístico
asig- nado para a zona nas Normas de ordenación complementarias e subsidiarias do
planeamento do concello, que non está en contradicción co disposto en acordos e ordenanzas
municipais sobre a materia, que se respectan as distancias previstas e que non existe actividade
municipalizada con monopolio que resulte incompatible.CONSIDERANDO que na
zona, ou nas súas proximidades, non concorren outras activi- dades análogas xeradoras de
efectos aditivos.-Vistos o Decreto 2414/61, de 30 de novembro, e demais disposicións concordantes de
aplicación.-A Corporación municipal, por unanimidade dos dezaseis membros asistentes, sendo o
número legal o de dezasete, acorda:-1º.- Informar FAVORABLEMENTE a concesión de licencia municipal instada por D.
MANUEL RODRIGUEZ BUELA para a instalación dun depósito de G.L.P. de 4000 l.(aéreo)
no lugar de Riveira, 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.------g)Examinado o expediente promovido por D. JOSE MARIA SEOANE GIL en virtude
de instancia nº 2459 de data 24/11/2001 solicitando licencia municipal para a instalación,
apertura e funcionamento dunha perruquería, 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 24/11/2001.-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.
JOSE Mª SEOANE GIL para a instalación dunha perruquería no lugar de Cacheiras,
Urbanización Os Carballos, bloque 1, local nº 4 , parroquia de Cacheiras deste concello, porque
no expediente se cumpriron tódalas prescricións legais.--------2º.- Dar traslado do expediente completo á Comisión Provincial de Medio Ambiente,
para os efectos previstos no 33 do referido Regulamento.------h) Examinado o expediente promovido por “REPSOL BUTANO S.A.” en virtude de
instancia nº 2492 de data 04/12/2001 solicitando licencia municipal para a instalación, apertura e
funcionamento dun depósito de G.L.P. de 10000 l. (soterrado) 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 04/12/2001.-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 de G.L.P. de 10000 l. (soterrado),
para dar suministro a 48 vivendas e un baixo previstos no lugar de Cacheiras, Residencial

“Aldea de Atán”, parroquia de Cacheiras deste concello, porque no expediente se cumpriron
tódalas prescricións legais.---2º.- Dar traslado do expediente completo á Comisión Provincial de Medio Ambiente,
para os efectos previstos no 33 do referido Regulamento.------5.- CONTA XERAL 2000.--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 2000. Para estes efectos están sobre a mesa tódolos
xustificantes e documentos esixidos polas disposicións legais vixentes.
Dada conta ós resultados da Conta ques e 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 di que o expediente estivo en exposición pública e non se presentaron
alegacións. Manifesta que o tema foi levado a Comisión, e que o PP e o Grupo Mixto estiveron
de acordo, o PSdeG-PSOE quedou en posicionarse no Pleno, e o BNG, a través da súa
concelleira Dª Soedade Amieiro, presentou as que se transcriben a continuación, para que
consten no informe da Comisión: “Dª Soedade Amieiro Rodríguez, concelleira do grupo
municipal do BNG, e representante polo seu grupo na Comisión especial de Contas, manifesta
o seguinte en relación coa Conta Xeral do ano 2000: = 1º.- Esta Conta Xeral incumple os prazos
previstos no art. 193.2 e 193.4 da L.R.F.L. En canto a ser sometida antes do 1º de xuño do ano
seguinte a informe da comisión e ser aprobada polo Plano antes do 1º de outubro. De feito,
existe un requerimento de data 30-10-01 e outro de apercibimento de data 11-12-01 do Consello
de Contas de Galicia, en relación con esta Conta.= 2º.- Non se levou a Pleno a aprobación do
Presuposto do ano 2000, prorrogándose o do ano 1999, o que conleva que os créditos iniciais
desta liquidación de presuposto en canto a gastos do capítulo 1,2 e 6, non recollen o que a
finais do ano 1999 xa se sabía, é dicir, non habería o gasto da Escola Obradoiro e si estaba
concedido o conctrato de recollida de lixo.=3º.- A finais do exercicio, día 26-12-00, lévase a
Pleno a aprobación da transferencia de créditos á partida 442.222700 (contrato de recollida de
lixo) por importe de 55.229.114 pesetas, cando segundo a L.R.F.L. esta aprobación debería ser
previa ó gasto, xa que a liquidación deste servicio é mensual mediante transferencia e o pago xa
estaba feito.=4º.- Non existe control sobre si existe crédito para recoñecer obrigas. Nalgún caso
minoranse créditos iniciais e despois recoñécese obrigas aínda superiores ó credito inicial.
Exemplo: función 4.5 (cultura)-Crédito inicial 100.560.000, minorización 12.739.000,
obrigacións recoñecidas netas 103.331.825, o que da un déficit de 15.510.825.= En relación con
esta función atópanse a función 4.2 (educación) e a 4.4 (benestar comunitario), no 1º caso
cunha transferencia de créditos innecesaria, xa que a O.R.N. é inferior ó crédito inicial e no 2º
caso a transferencia ( o dito no punto 3º) non abonda para as obrigas que se recoñecen (déficit
2.360.751). = 5º.- A liquidación do presuposto corrente do ano 2000 é claramente negativa. A
diferencia entre Recadación neta e Obrigas recoñecidas netas é igual a 146.293.718. Da
documentación aportada despréndese que a 31-12-00 quedaban por pagar 113.384.587 pesetas
e que 32.914.131, abonadas no exercicio superaban xa os ingresos netos.”O Sr. Alcalde resposta neste momento á Sra. Amieiro, o que copiado literalmente, di o
que segue: “ en canto ó punto 1º, lembrarlle ó pleno que a Conta Xeral do ano 1999 foi levada a

pleno catro veces, ata que finalmente foi aprobada. Dificilmente pode achacarse a esta alcaldía
que a Conta do 2000 se presenta fóra de prazo, xa que se non se aproba previamente a dun ano,
non se pode aproba-la do seguinte. = en canto ó punto segundo, é certo que os orzamentos do
ano 2002 foron os de 1999 prorrogados = Con respecto ó punto 3, existen niveis de vinculación
xurídica entre as partidas, polo que se podía legalmente facer fronte a esas obrigas.= En canto ó
punto 4º, dicirlle que si existe control, xa que se miran sempre os niveis de vinculación xurídica,
polo que se nos orzamentos nos quedamos cortos nunha partida, coa vinculación existente,
pódese facer fronte ás obrigas contraídas. = E con respecto ó punto cinco, dicirlle que mezcla
recadación neta con dereitos recoñecidos netos, xa que á hora de obte-los cálculos do resultado
orzamentario tómanse os dereitos recoñecidos netos menos as obrigas recoñecidas netas.= Só
lembrar que a economía do concello está saneada, e que non temos máis ca un crédito
insignificante”.-------- O Sr. Filloy manifesta que se enterou pola prensa de que vai haber unha
inspección das contas municipais por parte do Tribunal de Contas. O Sr. Secretario respóndelle
que é unha comunicaión que chegou, e que escollen varios concellos cada ano, e que este lle
tocou a Teo e a outros concellos do entorno. O Sr. Filloy manifesta que entón van vir
fiscaliza-las contas e pregunta se non sería por cousas coma esta polas que non lles permitiron
estar na Comisión Informativa. Respóndeselle que eso foi porque non foran convocados. O Sr.
Filloy manifesta que como non tiña coñecemento, non ten nada máis que dicir.O Sr. Parajó manifesta que ve lóxico que veñan inspeccionar a tódolos concellos, e que
considera que deberían vir por sorpresa, como fan cos deportistas e con outras cousas.-O Sr. Tallón Mesías manifesta que non tivo tempo de revisa-lo expediente, pero que
non se están cumprindo os prazos xa que tería que ter sido levado antes de primeiros de xuño á
Comisión Especial de Contas e antes do primeiro de outubro ó Pleno, e que non se fixo. Di que
hai máis dun requerimento do Consello de Contas e que eso non é bó. Manifesta que non se
axustan os gastos e ingresos, e que se fixeron traspasos de créditos. O Sr. Alcalde dille que se
fixeron entre contas vinculadas, e o Sr. Tallón pregunta se non era necesaria a aprobación polo
pleno. Respóndelle o Sr. Secretario que dunhas si e doutras non, que unhas xa se trouxeron a
pleno, e outras foron aprobadas por decreto da alcaldía. O Sr. Tallón pregunta se hai déficit
presupostario, e respóndeselle que o remanente non é negativo, que hai que facer un expediente
de depuración de resultas, que aparecen cousas, como os vehículos que son incobrables, e que
hai que tramitar necesariamente eses expedientes.O Sr. Tallón pregunta se hai obrigas
recoñecidas, e respóndeselle que todas estas cuerstións as pode ver mellor nas oficinas do
concello.----O Sr. Noriega manifesta que a conta Xeral do 2000 se presenta fóra de prazo, e que non
lles sirve de excusa que o retraso desta conta se debe ó retraso na aprobación das anteriores. Di
que non lles diga que nos tocou a lotería de que nos veñen auditar, xa que opina que eso é un
reflexo da xestión do concello. Manifesta que se incumpliron os prazos para a aprobación, xa
que tería que ter sido levada á Comisión Especial de Contas antes do primeiro de xuño de 2001,
e a Pleno antes de primeiros de Outubro. Considera que algo está fallando, xa que estamos en
marzo de 2002, e que eso tamén o di o Consello de Contas, que pediu información en varias
ocasións, polo que lle di ó Sr. Alcalde que agora non veña dicindo que se colleu este concello ó
azar. Tamén argumenta que houbo unha moción presentada polo grupo municipal do
PSdeG-PSOE na que se pedía a realización dunha auditoría, e que o Sr. Secretario dixo que
unha empresa privada non podía auditar a un concello, que tiña que se-lo Consello de Contas,
que é quen paradoxicamente ven agora a auditar. Manifesta que se lles dixo que o remanente
non era negativo e que polo que viron se demostra que o concello se comeza a endebedar, xa
que di que hai cento quince millóns de pesetas de obrigas recoñecidas sen pagar, e que é a

primeira vez que se dá esta situación, que opina que non sería preocupante se houbera unha
inversión en infraestructuras, e que esto demostra que falla algo. Di que unha consellería
paraliza as normas e que o Consello de Contas vai auditar ó concello. Di que van quedar
abraiados, e di que o Sr. Alcalde contestou saltando puntos, porque hai cousas que son
incontestables, como por exemplo por que o Sr. Alcalde aparaece como “persoal eventual de
gabinete”, cando tería que cotizar máis como “alto cargo”, co cal di que cobra máis, e que este
é só un exemplo. O Sr. Alcalde responde que esas cuestións nunca as preguntou, nin as sabía,
que é cuestión do persoal de abaixo, pero que pode explicalo a persoa que leva a
contabilidade.O Sr. Alcalde pide que suba ó pleno a persoa encargada da contabilidade municipal, á
que se lle pregunta por que o Sr. Alcalde figura na conta Xeral como “persoal eventual de
gabinete”, e esta responde que estaba como “alto cargo”, pero que en Facenda, cando foi
entrega-los papeis do concello, lle dixeron que o correxira, que lle dixeron que non era “alto
cargo”, polo que tivo que rectifica-lo modelo 190 (retencións IRPF) e poñer ó Sr. Alcalde como
“persoal eventual de gabinete” Di que tamén lle dixeron que a partir daquela o tiña que poñer
sempre así, e que esto non era para beneficiar á persoa, xa que se figurara como “alto cargo” se
lle retería máis, pero que despois llo terían que devolver, polo que a situación sería a mesma, e
cobraría o mesmo. Tamén lle preguntan se o concello está endebedado, e esta respondelles que
se miran o remanente, verán que sobraban cartos.-----Debatido suficientemente o asunto procedeuse á votación, resultando, por nove votos a
favor (dos Sres. Blanco Martínez, Castroagudín Valladares, Cajaraville Campos, Ouro Calvelo,
Fernández Fernández, Aller Suárez, Mata Iglesias, Hombre Eiras e Parajó Liñares) e sete en
contra( dos Sres. Noriega Sanchez, Tallón Mesías, Filloy Villar, Neira Picallo e Fandiño Pazos e
das Sras. Bugallo Rodríguez e Amieiro Rodríguez), 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 31-12-99 .......................................
197.190.766 pts.
Ingresos líquidos realizados no exercicio...........
854.085.956 pts.
Obrigas satisfeitas durante o mesmo..................
947.704.502 pts.
EXISTENCIA A 31-12-2000
103.572.220 pts.
Cantidades pendentes de ingreso......................
30.054.781 pts.
Cantidades pendentes de pago.........................
113.379.587 pts.
No mesmo acto, e tamén polos mesmos nove votos a favor e sete en contra, o pleno
acorda facultar ó Sr. Alcalde-Presidente para continua-los demáis trámites.----6.- ESTATUTOS DA MANCOMUNIDADE .--------O Sr. Filloy manifesta que quere agradecer que lle mandaran os estatutos á casa, a
pesares de que tivo escaso tempo de lelos.----O Sr. Hombre manifesta que cre moi importante a aprobación destes estatutos e di que
lle gustaría facer unha reflexión sobre o artigo sexto, que no apartado de “Finalidades ” , ten un
punto que di “Coordinación da planificación urbanística”, polo que cre que Teo nace, non
lisiado, pero si con un gran problema que espera que o Pleno da Mancomunidade saiba
resolver, xa que di que este concello, coa situación actual, non vai poder desenvolverse co resto
dos concellos.--------

O Sr. Noriega manifesta que debe haber consenso entre tódolos grupos, e que estes non
son os estatutos que lles gustarían, xa que cre que se podería demandar máis representatividade.
Cre que tal e como están poden restar democracia, pero di que van actuar con boa vontade, e
apoiar estes estatutos.--------O pleno do concello, por unanimidade dos dezaseis membros asistentes, sendo o
número legal o de dezasete, acorda:--1º.- Ratificar en tódolos seus termos os estatutos da mancomunidade.--2º.- Facultar ó Sr. Alcalde para continua-los demais trámites.--7.- CONVENIO XACOBEO .- O Sr. Alcalde dá conta do convenio entre este concello e
a Sociedade Anónima de Xestión do Plan Xacobeo, para a xestión do albergue de pelegríns de
Teo.O Sr. Parajó manifesta que xa fai anos dixo que había que mirar coa Xunta este tema,
para mininizar custos para o concello (luz, limpeza,etc). Di que sabe que a Xunta é reacia a
asumir estes gastos, e que xa que está feito, hai que aguantar.O Sr. Alcalde manifesta que hai
uns convenios marco, que son todos iguais para tódolos concellos.O Sr. Parajó di que eso é bó
para eles, e malo para o concello, pero ó ser un convenio marco, haberá que aceptalo.--O Sr. Tallón manifesta que no punto segundo, o convenio di, textualmente: “Que o
albergue de pelegríns, sen lugar a dúbidas, redunda de maneira evidente e positiva en beneficio
dos habitantes do concello”, e o Sr. Tallón opina que beneficia a todos menos ó concello, que lle
resulta gravoso. O Sr. Alcalde dille que non había no concello ningún albergue, e que se estaba
abrindo o polideportivo de Calo. Di que agora cabe a posibilidade de que os pelegríns gasten
máis cartos nos negocios do concello, e que na cláusula quinta, di, textualmente:” Para lograr
unha óptima utilización do albergue, e sempre que non se interfira o destino principal de acollida
de pelegríns, o concello poderá adicalo a algunha das finalidades seguintes: exposición de artes
plásticas, promoción da artesanía, exposicións itinerantes, simposiums, congresos, xornadas,
ciclos, turismo rural, museos, etc, e en xeral calquera outra actividade que redunde nos intereses
xerais dos veciños.” Manifesta que esto significa que se poderá utiliza-lo albergue para estas
cousas, e incluso para xuntanzas veciñais, e pensa que é unha cousa boa.-----O Sr. Tallón manifesta que segue opinando que é unha cousa gravosa para o concello, e
que enriba hai que facer unha póliza de seguro. O Sr. Alcalde dille que se hai un deperfecto
grande, que se ocupa o Xacobeo, pero que se é unha cousa pequena, que o fará o concello. O
Sr. Tallón opina que este non é o mellor convenio para o concello.
O Sr. Noriega manifesta que lle parece positivo que haxa un albergue e que veñan
pelegríns e se potencie o Camiño Portugués, pero que as condicións deste convenio son moi
desfavorables e que os concellos deberían reivindicar outro convenio marco, xa que así se
asumen tódolos custos, e opina que son bastantes para un concello como o noso. Di que están a
favor do albergue, pero non lles parece este o mellor convenio, polo que di que o seu grupo se
vai abster.---- O pleno do concello, por dez votos a favor (dos Sres. Blanco Martínez,
Castroagudín Valladares, Cajaraville Campos, Ouro Calvelo, Fernández Fernández, Aller
Suárez, Mata Iglesias, Hombre Eiras, Parajó Liñares e Fandiño Pazos) e seis abstencións (dos
Sres. Filloy Villar, Neira Picallo, Noriega Sánchez e Tallón Mesías, e das Sras. Bugallo
Rodríguez e Amieiro Rodríguez), acorda:1º.- Aproba-lo convenio coa Sociedade Anónima de Xestión do Plan Xacobeo para a
xestión do albergue de pelegríns de Teo.------2º.- Facultar ó Sr. Alcalde-Presidente para continua-los demais trámites.

8.- MOCIÓN DO GRUPO MIXTO SOBRE A COMPOSICIÓN DAS COMISIÓNS
INFORMATIVAS .- O Sr. Alcalde dá conta da moción presentada polos concelleiros D.
Miguel Hombre Eiras e D. Manuel Parajó Liñares, que copiada literalmente, di o que segue:”
“F. Manuel Parajó Liñares e Miguel Hombre Eiras, concelleiros do grupo mixto do concello de
Teo, presentan diante da Alcaldía, para o seu debate no pleno, a seguinte MOCION:= Con data
28-11-2001, presentouse escrito polos concelleiros que suscriben a presente designando
representantes do grupo mixto nas diversas comisións informativas.= Posteriormente, con data
28-12-01, preséntase escrito por D. Manuel Filloy Villar designando distintos representantes nas
comisións informativas, vulnerando os dereitos dos concelleiros asinantes do primeiro escrito
en tanto en canto son incluidos en comisións informativas elexidas sen consenso algúin polos
asinantes do escrito referido.= E polo que se solicita a adopción de acordo plenario no que se
faga constar que ante a diversidade de criterios dentro do citado grupo mixto, e tendo en conta
a división do mesmo en dous subgrupos claramente definidos e de imposible entendemento, e
a fin de garanti-lo dereito dos concelleiros a participar nas comisións informativas, proponse a
adopción do seguinte acordo:= As comisións informativas estarán compostas, a partires desta
data de: 3 concelleiros do Partido Popular, 1 concelleiro do PSdeG-PSOE, 1 concelleiro do
BNG, 1 conceleiro do Grupo mixto proposto polos Sres. Filloy Villar, Neira Picallo e Fandiño
Pazos, 1 concelleiro proposto polos Sres. Parajó Liñares e Hombre Eiras.”-----De seguido, o Sr. Alcalde dá conta do escrito de D. Manuel Filloy Villar, D. Mario
Fandiño Pazos e D. José Manuel Neira Picallo, nº 572, de data 11-03-02 , que copiado
literalmente, di o que segue:” Manuel Filloy Villar, Mario Fandiño Pazos, José Manuel Neira
Picallo, concelleiros do grupo mixto municipal deste concello EXPOÑEN= Que na orde do día
da convocatoria de sesión extraordinaria que celebrará o Pleno do concello de Teo, o vindeiro
día 10 de marzo, figura como asunto a tratar no número oito da orde do día, “Moción do grupo
mixto (Comisións).= Que vista a moción que presentan os Sres. Parajó Liñares e Sr. Hombre
Eiras con número de rexistro de entrada nº 538 de 05-03-02 relativa á solicitude de que o pleno
municipal acorde concelleiros teñen que elexir a un e a outro dos membros do grupo mixto
para participar nas distintas comisións informativas. = Que visto que a adscrición de
concelleiros para participar nos diferentes órganos colexiados entre os que se encontran as
comisións informativas están perfectamente regulados no Regulamento de Organización,
Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais no seu artigo 125.c). Ó mesmo
tempo, o Regulamento Orgánico Municipal, no seu artigo 14.5, indica que será o portavoz do
grupo o que realice a proposta de adscrición. Igualmente, o portavoz será elexido pola maioría
do grupo mixto (artigo 41.1.b) do mesmo Regulamento Orgánico.= Que visto que as
atribucións que o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das
Entidades Locais e o Regulamento Orgánico Municipal atribúen ó Pleno, non figuran entre
ningunha delas que o Pleno poida decidir que un grupo municipal sexa dividido para a elección
de concelleiros para as comisións informativas.= Que a moción presentada, non se basa en
ningún precepto legal polo que se ddebe rexi-lo Pleno municipal para tomar tal decisión que
ditos concelleiros na xuntanza do día 28-12-01 se negaron a formar parte nas comisións que se
propoñían pola maioría do grupo mixto.= Que estes tres concelleiros do grupo mixto estamos
abertos ó diálogo cos dous restantes membros do grupo mixto, incluso a unha nova adscrición
de membros ás comisións. Para esto, só sería necesario que actuara o Secretario Acctal. en dita
reunión como tal e levantase acta da mesma.= Por todo o anteriormente exposto,
SOLICITAMOS=Sexa retirada a moción que figura no punto nº 8 da orde do día, por non ser
competencia do pleno o poder decidir sobre a proposta.”-------

O Sr. Alcalde pregunta ós Sres. Hombre e Parajó se desexan retira-la moción, e estes
respostan que non.---O Sr. Alcalde dá conta do escrito do concelleiro Sr. Filloy Villar, nº 575 de data 12-03-02,
que copiado literalmente, di o que segue:” Manuel Filloy Villar, portavoz do grupo municipal
mixto no concello de Teo, pola presente, expón:= Que tra-la reunión mantida por tódolos
concelleiros integrantes do grupo municipal mixto no concello de Teo no día de onte e coa
presencia do Sr. Secretario Acctal. do mesmo, e de acordo co establecido no artigo 125 nos seus
puntos b) e c) do R.D. 2568/1986 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime
Xurídico das Corporacións Locais e de acordo, asimesmo, co previsto no artigo 14 nos seus
puntos 4 e 5 do Regulamento Orgánico de funcionamento e participación da corporación de
Teo, actualmente en vigor, e atendendo tamén ó previsto no artigo 41.1, puntos a) e b) deste
texto, en aras dunha participación proporcional de tódolos integrantes de dito grupo, comunica
a Vd. que, desde o día da data, os concelleiros adscritos a este grupo que, en represenatción do
mesmo, integrarán as distintas comisións, queda como segue:-COMISION
URBANISMO E OBRAS
AGRICULTURA
SERVICIOS
EDUCACIÓN, CULTURA,
XUVENTUDE E
DEPORTES
ASUNTOS SOCIAIS
REXIME INTERNO E
PERSOAL
FACENDA
ESPECIAL DE CONTAS

TITULARES
Manuel Filloy Villar
José Manuel Neira Picallo
F. Manuel Parajó Liñares
Miguel Hombre Eiras
Mario Fandiño Pazos
Manuel Filloy Villar
Mario Fandiño Pazos
José Manuel Neira Picallo
Mario Fandiño Pazos
Manuel Filloy Villar
José Manuel Neira Picallo
Mario Fandiño Pazos
F. Manuel Parajó Liñares
Miguel Hombre Eiras
F. Manuel Parajó Liñares
Miguel Hombre Eiras

SUPLENTES
Mario Fandiño Pazos
Manuel Filloy Villar
José Manuel Neira Picallo
Manuel Filloy Villar
José Manuel Neira Picallo
Manuel Filloy Villar
Mario Fandiño Pazos
José Manuel Neira Picallo

E solicita que os efectos oportunos, teña en consideración a citada proposta”.---O Sr. Secretario di que desde o momento en que comezaron estes escritos, solicitou
varios informes e que ninguén lle soubo darlle unha conclusión, polo cal di que cando teña eses
informes na man, dará conta deles.---O Sr. Filloy manifesta que considera que este punto está fóra das atribucións do pleno, e
solicitalle ó Sr. Secretario, como garante do cumprimento da legalidade en tódolos debates e
acordos, que lle resposte se o pleno ten competencias para resolve-los asuntos internos dos
grupos municipais. Este respóndelle que xa dixo e fixo saber que el non se iba inmiscuir nos
problemas internos dos grupos, que ningún dos escritos presentados é contrario a dereito, e que
cando teña os informes que solicitou, que dará conta ó pleno. O Sr. Filloy pregunta se se axusta
a dereito que por esta-lo grupo mixto composto por cinco concelleiros, procedentes de dous

partidos políticos diferentes, lle corresponde a cada concelleiro unha participación nas
comisións informativas correspondente a un 20% do total. O Sr. Secretario di que non se
calculan así os concelleiros que van a cada comisión, que se fai doutro xeito. O Sr. Filloy
preguntalle ó Sr. Alcalde como se nombran entón a principios da lexislatura, e se non é igual en
todas partes, e este respóndelle que non o mezcle nos seus problemas . O Sr. Filloy opina que
esto é un fraude e que se se consinte será un atropello máis.---O Sr. Fandiño manifesta que a lei explicita a forma de elexi-lo portavoz de cada grupo e
que non fala de cando hai diferencias de opinión. O portavoz designa ós membros das
comisións, e manifesta que esto se sae das competencias do pleno, polo que di que non se van
quedar na sala como medida de protesta ante esta inxerencia nun asunto interno do Grupo
Mixto.------Neste momento abandonan a sala os Sres. Filloy Villar, Neira Picallo e Fandiño
Pazos.-------O Sr. Parajó manifesta que no congreso dos Deputados, dentro do grupo mixto, non hai
un portavoz fixo e elixen un portavoz para cada caso.O Sr. Hombre manifesta que parece que se non hai acordo se sae correndo. Di que
estivo mirando en Internet e que atopou unha sentencia do Tribunal Supremo na que se
acordou a composición dun grupo mixto nun concello. Di que o Tribunal lle dá a razón a un
concelleiro, recoñecéndolle-lo dereito a participar nas comisións. Di que o 28-11-2001 el era o
portavoz do grupo mixto, se ben é certo que non foi ratificado polos tres novos compoñentes
do grupo mixto. Di que os outros tres membros do grupo mixto manteñen que no escrito con
data 28-11-2001 se nombraron os novos compoñentes das comisións informativas sen
consultar con ninguén e ó antollo del e do Sr. Parajó. Di que non lle poden negar que nesa
mesma data el lles entregou copia da nova composición das comisións e que o fin de poñer
nomes nelas era secundario, pero que se recollía que un membro de cada tendencia
perfectamente definida no grupo mixto tivera un representante nas distintas comisións.
Manifesta que tivo que transcorrer unmes para que eles presentasen un escrito amparándose na
maioría que ostentan no grupo mixto, no que se lles excluía a el e ó Sr. Parajó de tódalas
comisións informativas, facendo un uso democrático e para el perverso da maioría que
sustentan no grupo mixto. Di que lle gustaría ver en cumprimento cas disposicións legais
existentes e ás que os Sres. Filloy, Neira e Fandiño non deixan de facer referencia en tódolos
medios, a convocatoria da xuntanza que eles afirman que se realizaou o 28 de decembro de
2001, así como a orde do día para ser debatida. Manifesta que, sen ánimo de alterar a ninguén,
debe dicir que no despacho do señor secreatrio, se lles informou ó Sr. Parajó e a el mesmo de
cales eran os seus acordos, tanto para a composición das comisións informativas como da
portavocía do grupo. Di que pouco debate puido haber posto que apenas faltaban dez minutos
para o comezo do pleno, e os outros tres concelleiros do grupo mixto tiñan xa recollidos en
papel os seus acordos, que antes de comeza-lo pleno presentaron no rexistro co ánimo, como
así foi, de que se dera conta no pleno dos eu acordo. Manifesta que non quere por en dúbida
cales eran as súas intencións nin cal era o seu talante de diálogo, pero que si quere dicirlle ó
pleno que como membros do grupo mixto lles asiste o dereito recoñecido no artigo 23.2 da
Constitución, que textualmente, di:” Tamén teñen dereito (os cidadáns) a acceder en condicións
de igualdade ás funcións e cargos públicos, cos requerimentos que sinalen as leis”. Di que o
Tribunal Supremo, nunha sentencia que presenta certa similitude co caso que hoxe hai que
debater, manifesta sobre o artigo 23.2 da Constitución o seguinte:” Este dereito do artigo 23.2 é
un dereito de configuración legal polo que compete á lei establece-los dereitos e facultades que

corresponden ós distintos cargos e funcións, dereitos e facultades que corresponden ós distintos
cargos e funcións, dereitos e facultades que así quedan integradas no estatus propio de cada
cargo”. Di que ten que matizar que quen pretendía neste caso restrinxi-los dereitos do recorrente
era un alcalde co seu equipo de goberno, algo que evidentemente non acontece neste caso,
posto que aquí son os Sres. Filloy, Fandiño e Neira son os que pretenden, perante o seu acordo
por maioría, vulnera-los dereitos legais que os asisten a el e ó Sr. Parajó. Cre que a proposta
presentada por el co coñecemento e consentimento do Sr. Parajó en ningún momento tratou de
restrinxir ningún dos dereitos dos outros tres concelleiros a participar nas comisións
informativas, senón reflexa-lo claro caso de división de opinións que se produciu cando eles
voluntariamente accederon ó grupo mixto, que como saben e di que queda ben demostrado no
noso concello, pode comporse de xente que comparte distintas ideoloxías e formas de actuar.
Di que na súa proposta se asegura a participación de polo menos un membro de cada tendencia
do grupo mixto, de forma que non fique ningún marxinado do traballo en comisións, xeito este
de marxinación cara o Sr. Parajó e cara el mesmo que di que os outros tres concelleiros non
explicaron no seu escrito, nin na prensa e na radio, se ben di que se atreveron a dicir que se
conculcaban os seus dereitos, e pregúntase se entón o Sr. Parajó e el mesmo non teñen dereitos.
Opina que os tres concelleiros , na súa opinión, confunden o que significa non cadrar nas
formas de facer política cos dereitos que como cargos electos que son lles asisten a todos e
cada un dos concelleiros. Opina que as maiorías se poden correxir nas urnas ou perante acordos
puntuais, e que a forma de actuar dos tres concelleiros, negándose a aceptar unha proposta
razoable feita en tempo e forma, non ten que calificala, xa que eles mesmos, coas súas formas
de actuar, xa se califican. Di que por todo esto e ante o vacío legal existente no regulamento de
funcionamento dos grupos mixtos, e por se-lo pleno o órgano inmediatamente superior ás
comisións informativas, solicitan deste pleno a aprobación da moción presentada polo Sr.
Parajó e por el mesmo.----O Sr. Tallón manifesta que a tenor do consultado, e vendo que no tema hai diversas
lagoas, pide que se retire a moción e se chegue a un acordo. O Sr. Parajó respóndelle que o
intentaron onte, e que a proposta deles era catro comisións para eles e outras catro para o Sr.
Hombre e para el, pero que as que lles daban eran as que se reúnen cunha periodicidade dun
ano ou máis.-----A Sra. Bugallo di que o grupo mixto é un só grupo político, que non son dous, e que
este tema é unha cuestión interna dun grupo político. Manifesta que cando houbo problemas
dentro do grupo popular, que recorda como se eliminaron ós catro disidentes . O Sr. Alcalde di
que eses concelleiros estaban no mesmo grupo, e que arranxaron as cousas dentro do grupo. A
Sra. Bugallo di que este tema non se pode traer aquí. Di que no artigo 77 da Lei de
Administración Local de Galicia se di, literalmente “Correspóndelles ós grupos políticos
designar, mediante escrito do seu voceiro dirixido ó presidente, aqueles dos seus compoñentes
que vaian representalos en tódolos órganos colexiados integrados por corporativos pertencentes
a diversos grupos”.di que, polo tanto, non existe ningún vacío legal, que as cousas están claras,
e que non hai nada que tratar nesta corporación. Di que a falla dun informe xurídico se debe a
que non hai ninguén que se atreva a po-la súa sinatura nun documento que diga que esto se
pode facer; manifesta que cando se traen sentencias hai que te-la deferencia de entregarllas a
tódolos concelleiros. Di que as sentencias non sentan xurisprudencia , e que non sirven porque
non son do noso concello. Di que o propio Sr. Secretario non quere pillarse as mans. Di que se
houbo problemas entre os membros do grupo mixto, os demais concelleiros non deben
inmiscuirse, xa que teñen que entenderse e solucionalo entre eles. O Sr. Parajó di que se traen
esto é porque teñen información de que si se pode facer.-----

O Sr. Alcalde manifesta que o grupo de goberno vai apoiar esta moción, e di que as
comisións informativas están sendo moi pouco operativas,e que se continúan estes problemas ó
mellor habería que pensar en facer só as comisións que por lei se establecen como obrigatorias,
e una soa comisión antes dos plenos para tratar dos asuntos da orde do día.----O Sr. Hombre di que a proposta dos outros tres concelleiros pode ser válida pero que é
perversa, por canto se opoñen a un reparto equitativo. Di que con esas propostas se variarían as
maiorías nas comisións, e que ó mellor eso é o que lles importa ós outros grupos.------O Sr. Tallón reitérase no que dixo anteriormente, e manifesta que non vai votar.
A Sra. Bugallo manifesta que non é a eles ós que lles preocupa que varíen as maiorías, e
que o grupo de goberno apoia esto para non asegurarse de perde-la maioría. Di que eles non
queren tocar este tema, que é unha cuestión interna dun grupo, e de que dunha vez os dereitos
dos concelleiros se axusten á lei. Di que o grupo municipal do BNG se nega a votar algo no que
consideran que non poden inmiscuirse, polo que di que van abandoa-la sala.---Neste momento abandonan a sala os tres concelleiros do grupo municipal do BNG.-----Sometida a votación, a moción acada nove votos a favor ( dos Sres. Blanco Martínez,
Castroagudín Valladares, Cajaraville Campos, Ouro Calvelo, Fernández Fernández, Aller
Suárez, Mata Iglesias, Hombre Eiras e Parajó Liñares), polo que resulta aprobada.-----Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as once horas e
corenta minutos, estendéndose a presente acta, que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario
acctal. que certifico.
O ALCALDE,
O SECRETARIO ACCTAL.,

ACTA DA SESIÓN EXTRA ORDINARIA DO PLENO
TIVO LUGAR O DÍA 27 DE MARZO DE 2002.---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. Martiño Noriega Sánchez
Dª Ánxela Bugallo Rodríguez
Dª Soedade Amieiro Rodríguez
D. Manuel Tallón Mesías
D. Miguel A. Hombre Eiras
D. F. Manuel Parajó Liñares
D. José Manuel Neira Picallo
D. Mario Fandiño Pazos
D. Manuel A. Filloy Villar
Secretario:
D. Jesús Naveira Vázquez.

DO CONCELLO QUE

Na casa do concello de Teo, a vintesete de
marzo de dous mil dous.-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 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 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.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR .-O
Sr. Presidente se algún dos Sres. Edís presentes
desexa formular observacións ó borrador da acta
da sesión que tivo lugar o día 12 de marzo de 2002,
e que foi distribuido coa convocatoria da actual.O Sr. Noriega manifesta que no punto 5, durante a súa intervención, onde di “ Manifesta
que o grupo de goberno tamén argumenta que houbo unha moción presentada polo grupo
municipal do BNG na que se pedía a realización dunha auditoría, e que o Sr. Secretario dixo que
unha empresa privada non podía auditar a un concello, que tiña que se-lo Consello de Contas,
que é quen ven agora a auditar”, debe dicir ”Tamén argumenta que houbo unha moción
presentada polo grupo municipal do PSdeG-PSOE na que se pedía a realización dunha
auditoría, e que o Sr. Secretario dixo que unha empresa privada non podía auditar a un concello,
que tiña que se-lo Consello de Contas, que é quen paradóxicamente ven agora a auditar”.--------O pleno do concello, por unanimidade dos dezaseis membros asistentes, sendo o
número legal o de dezasete, acorda aproba-lo borrador da sesión do día 12-03-02, unha vez
realizada a corrección proposta, e que se rexistre no libro correspondente.2.- COMPRA DE LEIRAS .-Neste momento abandona a sala o Sr. Parajó Liñares.--a) O Sr. Alcalde dá conta do expediente que se tramita para a adquisición das fincas que
a continuación se citan, dos propietarios que tamén se indican:1.- "Agro da Fonte Grande" (nº 259 do Polígono 26 do Proxecto de C.P. de monte de
Calo), situada en Bustelo-Luou, propiedade de D. Eduardo Parajó Iglesias, de doce áreas e

cincuenta centiáreas; terreo dedicado a monte, que linda: Norte e Sur, muro e despois camiño
de carro; Este, con zanxa de Arturo e Ramón Fiaño; Oeste, con Manuel Parajó Iglesias. Non
consta inscrición rexistral. Foi avaliada polo perito agrícola D. Luis Moreira Matos na cantidade
de catro mil cento vintecinco euros.
2.-"Cachada" (nº 197 do Polígono 1 do Proxecto de C.P. de monte de Calo), situada en
Vilaverde-Calo, propiedade de Dª Dolores Liñares Otero, de sete áreas e vinte centiáreas; terreo
dedicado a monte, que linda: Norte, con Baldomero Dieguez; Sur, Mercedes Díaz; Este, con
presa; Oeste, con río. Non consta inscrición rexistral. Foi avaliada polo perito agrícola D. Luis
Moreira Matos na cantidade de dous mil trescentos setenta e seis euros céntimos.------3.-”Sobre Molino”(nº 203 do Polígono 1 do Proxecto de C.P. de monte de Calo),
situada en Vilaverde-Calo, propiedade de Dª Dolores Liñares Otero, de sesenta e cinco
centiáreas; terreo dedicado a monte, que linda: Norte, con zanxa e muro de José Miguez; Sur,
Mercedes Díaz; Este, con camiño peonil; Oeste, con presa do muiño de abaixo. Non consta
inscrición rexistral. Foi avaliada polo perito agrícola D. Luis Moreira Matos na cantidade de
douscentos catorce euros con cincuenta céntimos.----4.-”Cachada”(nº 243 do Polígono 1 do Proxecto de C.P. de monte de Calo), situada en
Vilaverde-Calo, propiedade de Dª Dolores Liñares Otero, de un área e corenta e cinco
centiáreas; terreo dedicado a monte, que linda: Norte, con herdeiros de Antonio Seijo; Sur,
máis de Dolores Liñares Otero; Este, presa de auga; Oeste, con río. Non consta inscrición
rexistral. Foi avaliada polo perito agrícola D. Luis Moreira Matos na cantidade de catrocentos
setenta e oito euros con cinco céntimos.------5.-”Sobre molino”(nº 254 do Polígono 1 do Proxecto de C.P. de monte de Calo),
situada en Vilaverde-Calo, propiedade de Dª Dolores Liñares Otero, de trece áreas e vinte
centiáreas; terreo dedicado a monte, que linda: Norte, con Manuel Díaz y Mercedes Díaz; Sur,
con María Guerra; Este, muro da Estivada; Oeste, con río. Non consta inscrición rexistral. Foi
avaliada polo perito agrícola D. Luis Moreira Matos na cantidade de catro mil trescentos
cincuenta e seis euros.--6.-”Cortiña do Muiño”(nº 433 do Polígono 1 do Proxecto de C.P. de monte de Calo),
situada en Vilaverde-Calo, propiedade de Dª Dolores Liñares Otero, de cinco áreas e sesenta
centiáreas; terreo dedicado a monte, que linda: Norte, con presa; Sur, con río; Este, con
Soledad Crespo e María Rivas; Oeste, con máis de Dolores Liñares. Non consta inscrición
rexistral. Foi avaliada polo perito agrícola D. Luis Moreira Matos na cantidade de mil oitocentos
corenta e oito euros.--7.- "Estivada de Arriba" (nº 204 do Polígono 1 do Proxecto de C.P. de monte de Calo),
situada en Vilaverde, parroquia de Calo, propiedade de D. Manuel Pardo Liste, de treinta
centiáreas; terreo dedicado a monte, que linda: Norte e Oeste, Aurora Raíces; Sur, con
herdeiros de María Liste Otero; Leste, con muro. Non consta inscrición rexistral. Foi avaliada
polo perito agrícola D. Luis Moreira Matos na cantidade de noventa e nove euros.-----8.- "Agro da Besta" (nº 221 do Polígono 1 do Proxecto de C.P. de monte de Calo),
situada en Vilaverde, parroquia de Calo, propiedade de D. Manuel Pardo Liste, de nove áreas e
trinta e cinco centiáreas; terreo dedicado a monte, que linda: Norte e Sur, muros; Leste, con
Santiago Díaz; Oeste, con herdeiros de Josefa Buján. Non consta inscrición rexistral. Foi
avaliada polo perito agrícola D. Luis Moreira Matos na cantidade de tres mil oitenta e cinco
euros con cincuenta céntimos.--------9.- “Agro de Arriba da Piollosa”(nº 315-Subp-1 do Polígono 1 do Proxecto de C.P. de
monte de Calo), situada en Vilaverde, parroquia de Calo, propiedade de D. Manuel Pardo Liste,
de dezaoito áreas; terreo dedicado a monte, que linda: Norte, con Aurora Pardo Liste; Sur, con

Gumersindo Barbeiro, muro propio en medio; Leste, muro e ; Oeste, con herdeiros de Josefa
Buján. Non consta inscrición rexistral. Foi avaliada polo perito agrícola D. Luis Moreira Matos
na cantidade de cinco mil novecentos corenta euros.--10.- “Agriño do Moiño”(nº 722 do Polígono 1 do Proxecto de C.P. de monte de Calo),
situada en Vilaverde, parroquia de Calo, propiedade de D. Manuel Pardo Liste, de trece áreas
corenta e cinco centiáreas; terreo dedicado a monte, que linda: Norte, con camiño e monte
aberto da Regueira; Sur, con herdeiros de Mateo Sueiro; Leste, con Manuela Torres ; Oeste, con
Santiago Díaz. Non consta inscrición rexistral. Foi avaliada polo perito agrícola D. Luis Moreira
Matos na cantidade de catro mil catrocentos trinta e oito euros con cincuenta céntimos.
11.- “Devesa de Abaixo” (nº 84 do Polígono 8 do Proxecto de C.P. de monte de Calo),
situada en Vilaverde, parroquia de Calo, propiedade de D. Manuel Pardo Liste, de catro áreas
vintecinco centiáreas ; terreo dedicado a monte, que linda: Norte, con Manuela Dubra Miguez;
Sur, con herdeiros de Manuel Buján; Leste, con testas de varios ; Oeste, con muro. Non consta
inscrición rexistral. Foi avaliada polo perito agrícola D. Luis Moreira Matos na cantidade de mil
catrocentos dous euros con cincuenta céntimos.---O Sr. Alcalde manifesta que a compra destas fincas está xustificada pola necesidade de
acopiar terreos para que Concentración Parcelaria lle adxudique terreos ó concello perto da
carballeira do San Martiño, Polideportivo de Calo e outros lugares da parroquia de Calo.--------O Sr. Filloy pregunta se as fincas son de monte, e respóndeselle que hai monte e tamén
un trozo de labradío.O Sr. Fandiño pregunta para que se mercan, e respóndeselle que para que Concentración
Parcelaria lle dea terreos ó concello perto de onde xa os ten.---O Sr. Neira pregunta se non se podería saber onde se van situar, e se a Parcelaria admite
modificacións. Respóndeselle que xa se falou co enxeñeiro de Concentración Parcelaria.
Pregunta se se van inclui-los terreos colindantes, por exemplo, onda o campo da festa de
Solláns, e respondeselle que hai un compromiso verbal de Concentración Parcelaria de que
procurarán xuntar todo o que poidan ó lado de instalacións ou fincas municipais.--------O Sr. Filloy manifesta que se é por ampliar unhas masas comúns que hai nun
determinado lugar, que está de acordo, xa que a cousa ten sentido, pero que se non se sabe para
que vai valer, que non sirve para nada.
O Sr. Tallón manifesta que está de acordo con esta compra, e que non ten nada que dicir
ó respecto.--O Sr. Noriega opina que é positivo que se merquen fincas se son útiles para as
parroquias, e que o que lles preocupa é uqe se merquen onde fan falla.O pleno do concello, por unanimidade dos quince asistentes, sendo o número legal o de
dezasete, acorda:-----1º.- Adquirirlle a D. Eduardo Parajó Iglesias a finca descrita no apartado 1, no prezo total
de tres mil setecentas cincuenta e seis con trinta e tres céntimos.--2º.- Adquirirlle a D. Dolores Liñares Otero as fincas descritas nos apartados 2, 3,4, 5 e 6,
no prezo total de oito mil catrocentos cincuenta e oito euros con dez céntimos.3º.- Adquirirlle a D. Manuel Pardo Liste as fincas descritas nos apartados 7, 8, 9,10 e 11,
no prezo total de trece mil seiscentos cincuenta euros con trinta e cinco céntimos.-------4º.- Facultar ó Sr. Alcalde deste concello para formaliza-la adquisición das once fincas
anteditas e para continua-los demais trámites dos expedientes.-

Volve a entrar na sala o Sr. Parajó Liñares.----b)O Sr. Alcalde dá conta do expediente que se tramita para a adquisición da finca que a
continuación se cita, do propietario que tamén se indica:------1.- “Monte do Cruceiro”(nº 07 do Polígono 21 do Proxecto de C.P. de monte de Calo),
situada en Vilar de Calo, parroquia de Calo, propiedade de D. Antonio Alvelo Couselo, de
dezasete áreas e noventa e tres centiáreas; terreo dedicado a monte, que linda: Norte, con
Encarnación Albela; Sur, con Manuela Nieto; Leste, con muro ; Oeste, con agro de José
Cepeda. Non consta inscrición rexistral. Foi avaliada polo perito agrícola D. Luis Moreira
Matos na cantidade de cinco mil novecentos dezaseis euros con noventa céntimos.---O Sr. Alcalde manifesta que a compra destas fincas está xustificada pola necesidade de
acopiar terreos para que Concentración Parcelaria lle adxudique terreos ó concello perto da
carballeira do San Martiño, Polideportivo de Calo e outros lugares da parroquia de Calo.-------O pleno do concello, por unanimidade dos dezaseis asistentes, sendo o número legal o
de dezasete, acorda:1º.- Adquirirlle a D. Antonio Alvelo Couselo a finca descrita no apartado 1, no prezo
total de cinco mil trescentos noventa e seis euros con noventa e tres céntimos.2º.- Facultar ó Sr. Alcalde deste concello para formaliza-la adquisición da finca antedita
e para continua-los demais trámites do expediente.---c) O Sr. Alcalde dá conta do expediente que se tramita para a adquisición da finca que a
continuación se cita, do propietario que tamén se indica:------1) Porción de mil novecentos cincuenta e nove metros cadrados da finca nº 791 do
P.X.C.P. de S. Xoán de Calo, situada na Igrexa, parroquia de Calo, propiedade de D. José
Gomez Tojo e Dª Rosa Villar Vila, terreo dedicado a labradío, e 771 m2 da finca excluida,
facendo unha superficie total de dous mil setecentos trinta metros cadrados de superficie total
de segregación das dúas fincas, que linda: Norte, con Dolores Edreira Carballale Manuel Otero
Ferreiro; Sur, con terreo excluido dos ofertantes; Este, camiño e Concepción Lueiro Barreiro,
hoxe da “sociedade Recretiva de Calo”, e Oeste co resto da finca matriz. Foi avaliada polo
perito agrícola D. Luis Moreira Matos na cantidade de oitenta e sete mil trescentos sesenta
euros.-------O Sr. Alcalde manifesta que a compra destas fincas está xustificada pola necesidade de
conseguir máis terreo de expansión na parroquia de Calo, e mellora-lo entorno da S.R. de Calo,
e que é un ben e un terreo para uso e desfrute dos veciños.----O Sr. Filloy opina que este terreo lle parece bastante caro, e o Sr. Alcalde respóndelle
que o que se mira é o ben dos veciños, que se trata de facer un ben veciñal, como xa se fixo en
Cacheiras ou en Pontevea. O Sr. Filloy di que el pode entender eso, pero que outra cousa é o
prezo. O Sr. Parajó dille que en Calo os terreos son caros, e que máis arriba da Igrexa se pagan
a 48,08 euros (oito mil pesetas), e que máis adiante seguramente se poderá edificar alí en
seiscentos metros cadrados.-O Sr. Neira pregunta se para non pagar eses cartos o concello non se lle propuxo ó dono
unha permuta. O Sr. Parajó respóndelle que o señor non quería vender, e que dixo que só
vendía se era para o concello ou para a Recreativa.---O Sr. Noriega di que se trata dun desembolso importante e que o que poden facer desde
o BNG é esixi-lo mesmo trato para as outras parroquias. Di que está de acordo con que a

actividade da Recreativa é vital para a parroquia, e con que o concello colabore cunha petición
histórica de Calo, que é a desaparición da granxa que alí había, pero que se lle debe da-lo
mesmo trato ás outras parroquias. O Sr. Alcalde respóndelle que eso é o que se está facendo por
parte do equipo de goberno en outros lugares.O Sr. Parajó di que a primeira oferta que se fixo foi de 18,03 euros /m2 (3.000 pesetas), e
que o dono pedía 42,07 euros/m2 (7.000 pesetas), polo que se veu que se regateou. Di que a
compra desta leira supón algo moi importante para esta parroquia.-----O Sr. Filloy manifesta que non está en contra de que se compre esta leira para os
veciños, pero que o prezo lle parece alto, polo que se vai abster.--------O pleno do concello, por quince votos a favor e unha abstención( do Sr. Filloy Villar),
sendo o número legal o de dezasete e de asistentes o de dezaseis , acorda:-------1º.- Adquirirlle a D. José Gómez Tojo e Dª Rosa Villar Vila a finca descrita no apartado
1, no prezo total de oitenta e dous mil trinta e oito euros con quince céntimos.-2º.- Facultar ó Sr. Alcalde deste concello para formaliza-la adquisición da finca antedita e
para continua-los demais trámites do expediente.----2.- PLAN XXI DE INFRAESTRUCTURAS LOCAIS 2002.O Sr. Alcalde dá conta das obras que se inclúen no “Plan XXI de Infraestructuras locais
de transporte e de travesías municipais 2002”, así como do “Plan XXI de reinversión de baixas
en obras municipais 2002”.--O Sr. Filloy manifesta que cre que algúns veciños deixaron terreo e que outros non, e
respóndeselle que os que deixan son os que non teñen cerre.---O Sr. Tallón manifesta o rogo de que non se esquezan do barranco de Procelas. O Sr.
Alcalde respóndelle que xa está adxudicado.--O Sr. Noriega manifesta que continúan pedindo que se consensuen as obras, pero que
non se van opor, pero que sería importante que se falasen as cousas e se consensuasen. Opina
que o reparto non é moi equitativo , xa que máis da metade dos cartos van para Reis, ainda que
non negan que sexa necesario. O Sr. Alcalde di que o de Reis non son dous proxectos, que é un
partido en dous. O Sr. Noriega dille que se debe mirar máis o reparto entre as parroquias, xa que
todas teñen os mesmos dereitos.------O Pleno do concello, por unanimidade dos dezaseis asistentes, sendo o número legal o
de dezasete, acorda:-a) PLAN XXI DE INFRAESTRUCTURAS LOCAIS DE TRANSPORTES E DE
TRAVESIAS MUNICIPAIS 2002.---1º.- Participar no “Plan XXI de Infraestructuras Locais de Transportes e de Travesías
Municipais 2002” da Excma. Deputación Provincial da Coruña, do que se coñecen as bases e se
aceptan na súa totalidade, solicitando a realización pola orde de prioridade das inversións que a
continuación se indican:------Nº de orde e denominación

Orzamento

1.- Acondicionamento do vial da C-541 á
Igrexa (Reis)
2.- Urbanización e mellora da seguridade
vial en Reis
3.- Construcción de beirarrúas en Calo

55.839,64 Euros

Aportación
Provincial
55.839,64 Euros

60.291,87 euros

60.291,87 Euros

40.646,49 Euros

40.646,49 Euros

4.- Afirmado de pistas en Luou
TOTAIS

42.218,21 Euros
198.996,21 euros

42.218,21 Euros
198.996,21 Euros

2º.- Aproba-los correspondentes proxectos técnicos das obras relacionadas no apartado
anterior.----3º.- Declarar que o concello conta cos terreos necesarios para a
execución das obras, e que no suposto de que se realicen actuacións en bens patrimoniais ou de
dominio público que estén sometidos a autorizacións ou concesións administrativas, este
comprométese á súa obtención con carácter previo á licitación da obra.----4º.- Facultar ó Sr. Alcalde-Presidente para a execución de todo o relacionado co
presente acordo.-----b) PLAN XXI DE REINVERSION DE BAIXAS EN OBRAS MUNICIPAIS 2002.----1º.- Participar no “Plan XXI de Reinversión de Baixas en Obras Municipais 2002” da
Excma. Deputación Provincial da Coruña, do que se coñecen as bases e se aceptan na súa
totalidade, solicitando a realización pola orde de prioridade sinalado das inversións que a
continuación se indican:-----Nº Orde e denominación
1.- Saneamento na Igrexa (Calo)
TOTAIS

Orzamento
4.094,20 Euros
4.094,20 Euros

Aportación Provincial
4.094,20 Euros
4.094,20 Euros

2º.-Aproba-los correspondentes proxectos técnicos das obras relacionadas no apartado
anterior.----3º.- Declarar que o concello conta cos terreos necesarios para a execución das obras, e
que no suposto de que se realicen actuacións enbens patrimoniais ou de dominio públicoque
estean sometidos a autorizacións ou concesións administrativas, este comprométese á súa
obtención con carácter previo á licitación da obra.----4º.- Facultar ó Sr. Alcalde-Presidente para a execución de todo o relacionado co
presente acordo.-----Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as once 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 26 DE ABRIL DE 2002.---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. Martiño Noriega Sánchez
Dª Ánxela Bugallo Rodríguez
Dª Soedade Amieiro Rodríguez
D. Manuel Tallón Mesías
D. Miguel A. Hombre Eiras
D. F. Manuel Parajó Liñares
D. José Manuel Neira Picallo
D. Mario Fandiño Pazos
D. Manuel A. Filloy Villar
Secretario:
D. Jesús Naveira Vázquez.

Na casa do concello de Teo, a vinteseis de
abril de dous mil dous.---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.-----Escusou a súa asistencia a concelleira Dª
Angélica Blanco Fernández.------Asiste o Secretario acctal. da Corporación,
D. Jesús Naveira Vázquez.--------Antes de entrar na orde do día, o Sr.
Alcalde dá conta das paralizacións de obras que se
produciron desde o último pleno ordinario:
- O 22/03/02, a D. Antonio Gelabert
González, das obras de rehabilitación de vivenda e
construcción de muro en Sestelo-Rarís, por non
axustarse á licencia concedida , nº 349 de data
26/12/00.
- O 05/04/02, a D. Ramón Edreira Viñas,
das obras de muro de cerre en Vilar de Calo-Calo,
por carecer de licencia e non gardar retranqueos.--- O 05/04/02, a D. Gonzalo Frey Pazos, das obras de muro de cerre en Vaamonde, por
carecer de licencia e por non axustarse á normativa.---- O 05/04/02, a D. Manuel Carneiro Gallego, das obras de construcción de vivenda
unifamiliar en Vilar-Teo, por non axustarse á licencia concedida, nº 194/01.----Pola presidencia declárase sesión pública, pasándose a coñecemento e resolución
dos asuntos incluídos na seguinte ----ORDE DO DÍA:
1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR .--O Sr. Presidente se algún dos Sres. Edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da sesión que tivo lugar o día 27 de
marzo de 2002, e que foi distribuido coa convocatoria da actual.--------O Sr. Secretario manifesta que no punto segundo, apartado a), onde di “ 3º.- Adquirirlle
a D. Manuel Parajó Iglesias as fincas descritas nos apartados 7, 8, 9,10 e 11...”, debe dicir ”3º.Adquirirlle a D. Manuel Pardo Liste as fincas descritas nos apartados 7, 8, 9,10 e 11...”.
O Sr. Neira manifesta que no punto segundo non se recolleu que el manifestara, cando
se falaba de se se sabía onde iba situar concentración parcelaria os terreos para o concello, que
preguntou se se van inclui-los terreos colindantes, por exemplo,onda o campo da festa de

Solláns, e que se lle respondeu que había un compromiso verbal de Concentración Parcelaria
de que procurarán xuntar todo o que poidan ó lado de instalacións ou fincas municipais.---O pleno do concello, por unanimidade dos dezaseis membros asistentes, sendo o
número legal o de dezasete, acorda aproba-lo borrador da sesión do día 27-03-02, unha vez
realizadas as correccións propostas, e que se rexistre no libro correspondente.-2.- MOCION BNG SOBRE A CAMPAÑA DE SEGURIDADE VIAL .-O Sr.
Noriega dá lectura á moción do BNG sobre “A Campaña de seguridade vial”, que copiada
literalmente di o que segue:”CAMPAÑA DE SEGURIDADE VIAL DIRIXIDA A
CONSEGUIR QUE OS PEÓNS SEXAN VISIBLES POLA NOITE: ¡FAITE VER!=Calquera que
circule de noite, ou mesmo á noitiña, polas estreitas estradas que unen os núcleos rurais do
noso concello, pode comproba-lo grande perigo que supón a circulación, pola beira das
estradas, dos peóns que non se fan ver.= A falla de beirarrúas na maioría dos traxectos obriga
ós peóns a circular pola beira da calzada, en zonas que ocupan os coches en moitos momentos.
Por outra banda, a tradición de moita xente maior que viste roupa escura agrava
considerablemente o problema.=Un Concello responsable debe velar pola seguridade dos seus
cidadáns e poñer tódolos medios para evitar ou reduci-los riscos máis evidentes. Por este
motivo, e considerando que cunha moderada inversión económica, se pode reducir
considerablemente o risco para unha boa parte da poboación de Teo, o Grupo Municipal do
BNG PROPÓN a adopción do seguinte acordo:= 1. Que o Concello de Teo encargue o deseño
dunha campaña de seguridade vial baixo o lema ¡FAITE VER!, dirixida a sensibilizar á
poboación rural sobre este grave risco. A campaña consistiría na distribución de trípticos (un
por casa) e carteis impresos.= 2.Que o Concello de Teo merque e distribúa entre os seus
veciños e vecinas brazaletes reflectantes (un ou dous por casa rural), sinalando a importancia de
que se usen cando caia a noitiña e se circule polas estradas sen beirarrúas.”----O Sr. Noriega manifesta que con esta campaña preténdese garanti-la seguridade dos
peóns en zonas rurais e nas que hai mala visibilidade, xa que actualmente moita xente pasea á
noitiña, sexa por consello médico ou por estética. Di que o custo non é moi alto e que tiveron
información a través dunha circular de que a Dirección Xeral de Tráfico colabora na
distribución de brazaletes, e que é unha campaña xustificada e sen alto custo.-O Sr. Alcalde di que esto xa se fixo non fai moito tempo, e que se están organizando
cursos de seguridade vial en colexios, que xa están contratados e que pronto van comezar. Di
que xa se repartiron brazaletes e que se está traballando neste tema.---O Sr. Filloy manifesta que se debería tomar en consideración este tema, xa que nas
pistas agrícolas si que hai certos riscos, e que unha vida humana si debe tomarse en
consideración.-------O Sr. Neira opina que esta é unha medida moi interesante e cun baixo custo. Di que
calquera día pode haber un accidente, e que a Xunta fixo unha campaña e tamén o Xacobeo,
que el mesmo ten algún brazalete na casa.----O Sr. Fandiño di que é consciente da presencia de xente nas estradas, xa sexa por
cuestións de saúde ou por estética, pero que non veu a ninguén con brazaletes. Manifesta que
lle parece ben que se organicen charlas, pero que a elas só van ir uns poucos, e que debe darse
publicidade para que a xente se sensibilice coa autoprotección e opina que o concello debe
axudar.------O Sr. Alcalde di que se pedirá ós organismos correspondentes que manden
brazaletes.---

O Sr. Tallón maniféstase de acordo coa campaña, xa que di que o custo non é moito, e
que vai apoiar todo o que considere bo para os veciños.--------O Sr. Noriega opina que o único malo que ten esta moción é que a presenta o BNG, e
que cando se repartiron os brazaletes, houbo que vir a buscalos ó concello. Di que xa que a
Dirección Xeral de Tráfico vai enviar brazaletes, que pide que se repartan polas casas, e que non
teña que vir a xente ó concello buscalos. Opina que se o motivo polo que non se aproba a
moción é porque é do BNG, que lle sacan o logo e que se pode aprobar unanimemente, e volve
a incitir no baixo custo da iniciativa.-Sometida a votación, a moción acada sete votos a favor (dos Sres. Noriega Sánchez,
Filloy Villar, Neira Picallo, Fandiño Pazos, Tallón Mesías, e das Sras. Bugallo Rodríguez e
Amieiro Rodríguez), e nove en contra (dos Sres. Blanco Martínez, Castroagudín Valladares,
Cajaraville Campos, Ouro Calvelo, Fernández Fernández, Aller Suárez, Mata Iglesias, Parajó
Liñares e Hombre Eiras), sendo o número legal o de dezasete e o de asistentes o de dezaseis,
polo que resulta rexeitada.---3.- MOCION BNG TV LOCAL .- O Sr. Noriega dá lectura á moción presentada polo
BNG sobre a “Programación da TV Local”, que copiada literalmente, di o que
segue.”MOCI ÓN SOBRE A PROGRAMACI ÓN DA TELEVISI ÓN LOCAL DE TEO =
Considerando:=1.Que a Televisión Local de Teo emite fóra das súas horas de programación
propia, programas da canle TVL.= 2. Que nos devanditos programas existen algúns que
motivaron a queixa dos veciños de Teo por considerar que detrás do formato de concursos
televisivos se agochan claros fraudes que empregan a fórmula dos teléfonos 906-.=3.- Que a TL
coma servicio público debe divertir, formar e informar pero nunca amparar programas que
empreguen o engano no seu desenvolvemento e abusen da confianza dos veciños.= O Grupo
Municipal do B.N.G propón a adopción do seguinte acordo:= -Solicita-la non emisión dos
programas da canle TVL , que camuflados en formato de concursos, estafan ós veciños do
Concello, coa coñecida fórmula do 906.”-----O Sr. Noriega manifesta que presentan esta iniciativa por varias queixas veciñais. Di que
existen unha serie de programas camuflados como concursos, que son enganos para os veciños.
Di que un presentador fai unha pregunta de moi fácil resposta, e chámase por teléfono e nunca
se entra no aire, xa que teñen á xente esperando, o que lles provoca un alto custo; mentras
esperas danche a opción de participar nun partyline con outra xente que tamén espera. Di que
hai xente que se dá conta, pero que outra xente non sabe discerni-lo engano, polo que di que o
BNG solicita que non se emita esto, aínda que a opción sexa que non se emita nada. O Sr.
Alcalde respóndelle que cando TeleTeo emite co seu logo, non emite nada deso. O Sr. Noriega
está de acordo, pero que o problema se produce cando non se está emitindo a programación
municipal. O Sr. Alcalde dille que o concello non pode interferir e intervir neso. Opina que
efectivamente pode haber nese tipo de espacios un engano á xente, que se está debatindo eso
non medios de comunicación estes días, que houbo debates televisivos sobre esto, e que non
sabe se a empresa encargada da TV local pode cortar eso. Cre que podería ser unha cousa para
debatir no Parlamento, e que debería ser alí, polo tanto, onde deberían acotar eso. Di que se lle
fará chegar este sentir da corporación á directora da TV local, pero que ese tipo de espacios os
hai en tódalas canles, e repite que eso non ten nada que ver coa programación da nosa
televisión, que só emite programación cultural e información do concello.------O Sr. Filloy manifesta que lle alegra que se presente esta moción, xa que el xa
manifestara en plenos anteriores as queixas veciñais. Di que esta televisión, que emite estes
programas, non o podería facer se non tivese a concesión do concello, e que o concello lles

pode pedir que escurezan a pantalla. Continúa dicindo que se alegra de que o Sr. Alcalde vira os
debates sobre este tema, e que se demostrou que existen estafadores que se dedican a enganar á
xente que non é capaz de darse conta de que os están enganando, e que o concello, como
administración pública, debe protexer a esta xente. Di que incluso botan un médico con acento
sudamericano que “cura” por televisión, e que é un tema moi serio, polo que se debería pedir
que se escureza a pantalla.---O Sr. Fandiño di que sería interesante saber se esta televisión emitiría se non tivese o
contrato da televisión local, e que se emite neste momento só pola relación contractual con Teo,
entón o concello si ten responsabilidade. O Sr. Alcalde manifesta que cando se emite a
programación da televisión local, que non sale nada deso.-----O Sr. Hombre manifesta que lle gustaría saber cal é o índice de audiencia, e que postos
a entrar na política privada das empresas, di que aquí se compran varios xornais que teñen
páxinas enteiras do 906, e que entón se deberían deixar de comprar eses xornais. Cre que este
debate corresponde ó Parlamento, e que non está de acordo en pensar que o concello incide en
que os veciños caian no 906.O Sr. Tallón manifesta que tivo a sorte de ser un dos primeiros veciños en ver Tele Teo,
e di que emitía o seu tempo, e que logo poñían Eurosport. Di que non sabe o motivo polo cal
cambiaron, se foi por motivos técnicos ou económicos. Manifesta que non culpan á Televisión
de Teo, pero que nese engano caeu ata a policía, que estes días se está falando desto. Di que
vería ben que se escurecera a pantalla. O Sr. Alcalde respóndelle que se intentará.------O Sr. Noriega manifesta que vai facer un exercicio de pedagoxía. Di que non se está a
falar dunha empresa privada, que se fala dunha productora que emite nunha canle que paga o
concello, que se gastan vintecatro mil euros ó ano e que non se gasta tanto en xornais. Opina
que as medidas non se deben de tomar polo índice de audiencia, senón que a corporación ten
que dicir algo porque esto se paga con cartos públicos. Di que non se fala da programación que
se fai, que é correcta, pero que hai empresas ás que se contrata para rechea-la programación, ás
cales se lles paga un canon, e que se á Televisión de Teo non lle cobran, que non o entende. Di
que non hai que darlle máis voltas ó asunto, que o único que fan é traslada-las queixas veciñais,
e que a corporación pode esixir que non se emitan.---A Sra. Bugallo di que este é un servicio público e que por eso emite, e que é a
responsabilidade municipal, como calquera outro servicio público. Di que os xornais que se
compran son de empresas privadas, e que se nós creásemos un xornal, non lle poñeríamos
páxinas do 906. Di que o concello é responsable da concesionaria á que se lle dá un servicio
público.-----O Sr. Filloy di que calquera xornal que teña páxinas deste tipo son
anuncios, pero que este é un reclamo para que a xente pique, que é unha estafa, e que lle parece
moi mal que a corporación sexa partícipe de que esta estafa se siga cometendo.-------O Sr. Neira pregúntalle ó Sr. Alcalde se está a favor ou en contra de que se emita esa
programación, e que se podería prohibir que se emitira eso. Opina que se deberían pedir
informes ó respecto. O Sr. Alcalde respóndelle que xa dixo que a programación de TeleTeo é
totalmente correcta, e que co logotipo da televisión local non se emite ningún 906.-----O Sr. Fandiño opina que hai máis sombras neste tema que as que deberían estar na
pantalla da televisión. Di que a canle é do concello e que se debería usar en beneficio dos
veciños, que se decidiu contratar a unha empresa , e que esta emite a programación de Teo
nunha banda horaria, pero que a concesión administrativa pertence ó concello nas outras horas.
Opina que se esta empresa decide contratar para esas horas uns programas que son lesivos, que
cabe meter man nese tema.--- O Sr. Parajó manifesta que todos saben que o 906 é perxudicial, e
que a televisión atrae moito e que a xente chama, pero que ninguén obriga ós veciños a chamar.

Di que agora implántase a lotería instantánea, incluso nas tabernas, e pregúntase se o vai
prohibir tamén o concello. Manifesta que cre que a Televisión de Teo cumple coa
programación, e que se ten un contrato baixo, non sabemos se se lle pode subir, e que, ou se
conciencia ós veciños, decíndolles que o 906 é un fraude, ou ben se lle di a TeleTeo que faga un
estudio para ver como evitar esto nun futuro. Opina que non se lle pode dicir que poñan a
pantalla en blanco, porque é unha empresa privada.-----O Sr. Hombre manifesta que a TVE tamén está financiada con cartos públicos, e que por
eso non imos ir recriminarlle que teñen 906. Di que está de acordo con todos en que se pode
dar fraude, pero que cre que o concello non financia o 100% da Televisión de Teo, e que se está
entrando en como rentabilizan eles a súa empresa. Di que se deberían facer estudios para
mira-lo tema, pero non te-la pantalla escurecida, xa que se se fai zapping e non hai nada, di que
se lle quitan opcións a TeleTeo. Non se manifesta de acordo coa moción, pero si está de acordo
con que o 906 non é beneficioso.-----O Sr. Alcalde mostra varias notas de prensa aparecidas en diversos medios estes días, e
manifesta que o tema aínda está sen regularizar.-------O Sr. Tallón pregunta se quen ten a concesión administrativa é o concello, se foi ó
concello a quen lla concederon. O Sr. Alcalde respóndelle que o concello non ten nada que ver
co que se emita fóra da programación municipal. O Sr. Tallón manifesta que desde o
PSdeG-PSOE non se discute nin a capacidade técnica nin a humana da empresa que leva a
televisión local, e pregúntase se o día de mañán, en vez de poñer un 906, se pón pornografía,
que vai pasar. Roga que se fagan xestións para que se quite eso, e que se despois hai que facer
algo máis, que se faga.--------O Sr. Noriega manifesta que o concello ten a concesión administrativa, e que contratou
unhas horas con esta productora, independentemente doutros traballos que ela poida facer por
fóra. Di que o que se pide é unha cousa lóxica, e que nós non temos poder nin capacidade de
intervir en TVE , pero que se está falando de TeleTeo. Di que cando os veciños chaman, non
saben de que se trata, e que hai diferencia entre esto e unha quiniela ou lotería. Pide que non se
faga máis demagoxia, e que se se considera que os cartos que se lle dan á productora son
poucos, que se podería mirar, pero que non se pode permitir unha liña de 906.-A Sra. Bugallo di que a concesión administrativa é para as vintecatro horas do día, e o
Sr. Alcalde respóndelle que non ten aquí a documentación ó respecto. A Sra. Bugallo di que o
concello é responsable da programación as vintecatro horas do día, e que se decidiu que emita
ese número de horas porque non temos máis cartos, pero que o contrato se revisa anualmente, e
que a eliminación do 906 pode ser unha condición “sine qua non”. Di que prefire que cando a
xente fai zapping vexa unha pantalla negra que unha estafa; que esta corporación ten todo o
dereito a marca-la programación, e pode eliminar esa canle. O Sr. Alcalde dille que, de tódolos
xeitos, cre que cando saen eses 906, debaixo pón o custo da chamada.-O Sr. Noriega manifesta que falaron coa productora, e que dixeron que non lle pagan
nada a esa canle por poñer esa programación, o que lles resulta un pouco sospeitoso.---O Sr. Filloy opina que todos os que non apoien esta moción serán corresponsables do
engano.------Sometida a votación, esta moción acada sete votos a favor (dos Sres. Noriega Sánchez,
Filloy Villar, Neira Picallo, Fandiño Pazos, Tallón Mesías e das Sras. Bugallo Rodríguez e
Amieiro Rodríguez), e nove en contra (dos Sres. Blanco Martínez, Castroagudín Valladares,
Cajaraville Campos, Ouro Calvelo, Fernández Fernández, Aller Suárez, Mata Iglesias, Parajó
Iglesias e Hombre Eiras), polo que non resulta aprobada.--------

4.-MOCION DO PSdeG-PSOE SOBRE CONTEDORES EN PARQUE
MONTOUTO .- O Sr. Tallón dá lectura á moción do PSdeG-PSOE sobre “Contedores en
Parque Montouto”, que copiada literalmente, di o que segue:”FUNDAMENTACI ÓN:=1)
Desde practicamente fai trece anos, na Urbanización "Parque Montouto", existiron uns
contentores de lixo, ubicados nun lugar determinado da Rúa Concepción Arenal.=2) Esta
localización dos contentores sempre contou coa aprobación unánime dos veciños e veciñas
afectados e sempre foi respectado polo propio servicio de recollida de lixo.=3) Recentemente,
tra-la chegada dun novo veciño, alto cargo dunha coñecida empresa relacionada co sector
enerxético, comezaron a xurdir problemas relacionados coa ubicación destes contenedores. O
devandito alto empresario adicóuse nos últimos meses a cambialos caprichosamente de sitio
sen consultar co resto do vecindario e, consecuentemente, contrariando o consenso
xeneralizado existente. O máis grave é que este alto empresario do sector enerxético, en tono
prepotente e insultante, e de xeito reiterado, xustificou a súa actitude invocando a súa condición
de alto cargo desta empresa privada con intereses neste concello e a súa conseguinte capacidade
de influencia na corporación para impoñe-la súa postura.= 4)A instancias do vecindario a
empresa do servicio de recollida de lixo desprazou recentemente a uns operarios para instalar
unhas anclaxes metálicas no lugar onde querían a maioría absoluta dos residentes e onde, por
outra banda, estiveran ó longo de todos estes anos.=5) O aludido alto cargo dunha coñecida
empresa do sector enerxético conseguiu ás costas dos demais veciños frear e aparcar
indefinidamente a instalación dos devanditos anclaxes, coa comprobada connivencia do
concelleiro-delegado competente na materia. A continuación, de novo, volveu muda-los
contentores de sitio.=6) Os residentes desta rúa afectados polo conflicto remitiron ó concello
unha carta solicitando a reposición dos contentores no sitio de sempre. Non obtiveron
ningunha resposta por parte do concelleiro-delegado nin do Sr. Alcalde.= 7) A Asociación de
Veciños “Parque Montouto" na súa última Asemblea Xeral celebrada a pasada semana tomou,
por unanimidade, o acordo de apoia-las posicións dos veciños afectados, fronte á actitude
prepotente e incívica do referido alto cargo dunha empresa relacionada co sector enerxético.=
MOCIÓN:= Diante da situación de crecente tensionamento que se está a producir e que, de non
atallar a tempo, podería provocar enfrontamentos persoais de alcance insospeitado, e, xa que
todo apunta a que estamos diante dun caso de máis que probable tráfico de influencias, basado
na presión exercida no Grupo de Goberno, por parte dun alto empresario contra do interese
xeral, este concelleiro-portavoz, formula as seguintes preguntas e peticións:---PREGUNTAS:-----1)Cal é a posición ó respecto do Grupo de Goberno, e máis en concreto do
Concelleiro-Delegado competente e do Sr. Alcalde.2)Por que se lle obrigou ós operarios da empresa concesionada do servicio de recollida
de lixo a levanta-la instalación dos anclaxes dos contenedores do seu lugar
habitual.----3)Cal é o papel que xoga este "empresario do sector enerxético" neste
asunto e máis en concreto cal é o nivel de influencia (do que el mesmo se encarga de
difundir) sobre do Alcalde e sobre do grupo de goberno.----4)Por que se permite que os contentores de lixo se cambien de sitio contra da opinión
absolutamente maioritaria dos veciños e veciñas.----PROPOSTA:--

1) Que por parte do Sr. Alcalde ou do Concelleiro-Delegado competente, se
respecte a vontade maioritaria dos afectados e se dean as ordes oportunas para que,
en defensa do interese xeral, os contentores volvan ó seu sitio de sempre e se
coloquen as correspondentes anclaxes.----2) Toma-las medidas que se consideren necesarias para que este alto cargo dunha
coñecida empresa do sector enerxético non volva a utilizar de forma improcedente e
intolerable a súa condición para influir decisivamente de maneira arbitraria e
interesada (e en contra do interese xeral) en determinadas decisións de ámbito
estrictamente municipal.”O Sr. Tallón manifesta que un día encontrou un escrito duns veciños sobre o tema, e que
hai un señor que aludía que tiña altos apoios. Di que parece ser que o concelleiro delegado
destes temas interviu e que houbo novos conflictos, e que cando o PSdeG-PSOE presentou esta
moción, o Sr. Alcalde interviu e que esto se solucionou, polo que di que roga que ninguén vaia
por alí dicindo “eu mando e ordeo”.--O Sr. Alcalde manifesta que quere contesta-las insinuacións do Sr. Tallón, e dille que
chega aquí no vagón de cola, e que toca de oído. Manifesta que houbo un problema entre
veciños alí, pero que o Sr. Tallón, como ten alí ó seu xefe de filas, está moi enterado. Di que un
señor se enfrentou coa veciña de enfrente e que parece ser que se insultaron e que o señor sacou
os contedores de onde estaban. Di que se falou cos veciños, e tamén co xefe de filas do Sr.
Tallón, para sabe-la opinión de todos. Continúa dicindo que o concelleiro delegado deste tema
foi poñer uns ferros para suxeita-los contedores e que cando chegaron alí, que houbo lío. Di que
o operario que iba coloca-los ferros non quixo entrar no xaleo, e que marchou, polo que
seguiron os problemas; logo fíxose unha xuntanza, e que houbo un primeiro consenso, que
despois houbo máis problemas e logo se chegou a un segundo consenso. Di que se lle puxeron
proteccións ós contedores para que non se puideran mover de onde estaban colocados. Opina
que hai que facer negociacións, e non presentar papeliños, como fai o Sr. Tallón, e tocar de
oído, en vez de preguntar nas dependencias municipais como está o tema.------O Sr. Filloy manifesta que quere felicitar ó Sr. Alcalde se é certo que amañou o tema,
pero non por non lle ter comunicado ó Sr. Tallón que o problema xa estaba resolto, e ter
aforrado o traer esta moción ó pleno. Di que supón que o Sr. Tallón é unha persoa razonable e
que retirará a moción.
O Sr. Parajó pregunta cantas familias viven en Parque Montouto, e o Sr. Secretario
respóndelle que unhas cento cincuenta. O Sr. Parajó di que de cento cincuenta firmaron oito, e
opina que o que si está claro é que non se poden traer mocións ó pleno porque o responsable do
PSdeG-PSOE viva alí e sexa da Asociación de Veciños, e que cando foi de poñe-las bandas
rugosas non houbo consenso e que as puxo igual.------O Sr. Tallón manifesta que se alegra de que o problema se arranxara e que polo tanto
retira a moción.------O Sr. Noriega di que o que está claro é que os outros grupos toman inicitivas e
preséntanas, e mentras o Sr. Alcalde e o grupo de Goberno soluciónanas por detrás. O Sr.
Alcalde respóndelle que eso non é así, e que xa se estaba negociando este tema cando o Sr.
Tallón presentou a moción.--5.- MOCIÓN DO BNG SOBRE A CREACIÓN DUN SERVICIO MUNICIPAL DE
CANGUROS .- A Sra. Bugallo dá lectura á moción do BNG sobre “ A creación dun servicio
municipal de canguros”, que copiada literalmente, di o que segue:” MOCIÓN
SOBRE
A

CREACIÓN DUN SERVICIO MUNICIPAL DE CANGUROS=A igualdade legal pode ser un
feito, máis non significa que se teña acadado na sociedade actual a igualdade real entre homes e
mulleres. A muller non está plenamente incorporada no mercado laboral e na vida pública. É
preciso aplicar unha política social para facilita-la súa incorporación.= Os estados da U.E. son
conscientes desta situación e, por isto, o/as ministros/as de servicios sociais europeos
aprobaron a declaración de París, na que se recoñece a existencia de desigualdades e se toman
medidas encamiñadas a resolver esta situación.= Na conferencia de Santiago, celebrada o
pasado mes de febreiro, os/as ministros/as europeos/as elaboraron unha Directiva de obrigada
transposición ás lexislacións dos Estados membros que se recolle na Enmenda 17 artigo l Punto
1 bis, na que se especifica que “ De conformidade co artigo 2, co apartado 2 do artigo 3 e co
artigo 141 do tratado CE, a presente Directiva terá como obxectivo a aplicación, nos Estados
membros, do principio de igualdade de oportunidades e igualdade de trato de mulleres e homes
no emprego, a ocupación e a formación profesional, incluidas as condicións de traballo,
independentemente da natureza xurídica da relación na que a persoa estea empregada ou na
que exerza unha actividade profesional”.= Entendemos que para facilitar e fomenta-la
formación académica e ocupacional das mulleres, favorece-la incorporación da muller ó
emprego, potenciar e facilita-la participación das mulleres nas actividades de asociacionismo
(A.N.P.A.s, movementos veciñais, asociacións culturais e femininas ...), acadar tempo propio e
persoal específico para cada muller, é precisa a creación dun servicio municipal de
canguros.=Por todo o anteriormente exposto apresentamos as seguintes PROPOSTAS DE
RESOLUCIÓN:= 1. A Corporación Local de Teo acorda crear un servicio municipal de
canguros.= 2.-Constituirase unha comisión na que estean presentes tódolos os grupos
municipais para estudia-la fórmula e facer unha proposta de servicio municipal de canguros
para o noso concello.”-A Sra. Bugallo manifesta que a parte introductoria da moción se refire á necesidade de
mellora-las condicións das mulleres para acceder a unha serie de cousas. Di que existen datos
estatísticos que demostran que os novos veciños do concello son parellas xoves con nenos
pequenos e que segundo os mesmos datos, ambos membros da parella traballan fóra da casa,
polo que opina que esto implica que hai que ofrecerlles un mellor servicio, e que un servicio de
canguros debería te-la calidade que se lle supón a un servicio público, e que debería dirixirse
non só a esa xente, senón a tódolos veciños que nun determinado momento precisen sair da
casa, para que poidan facelo tendo con quen deixa-los nenos. Opina que esta iniciativa é algo
que non debería plantexar ningún debate, e que é algo para crear entre todos.--O Sr. Alcalde manifesta que por parte dun concelleiro desta corporación se chamou ó
concello de Santiago xa fai bastantes días para preguntar sobre este tema, e que desde alí
quedou a concelleira en que unha asistenta social enviase información desto. Di que, por tanto,
se ten pensado estudialo, e que si se cre que é necesario e factible, se mirará a maneira de poñer
en marcha este servicio, pero que agora mesmo non se coñecen os custos que conlevaría este
servico, polo que di que o grupo de goberno non vai apoia-la moción.O Sr. Filloy di que o Sr. Alcalde se referiu a que a xestión con Santiago a fixera un
concelleiro, e que el non foi, polo que lle gustaría saber quen a fixo, e opina que xa que se están
facendo xestións ó respecto, se debería admiti-la moción.-----O Sr. Fandiño manifesta que a el tampouco se lle encargou a xestión, pero que lle
parece ben que este tema vaia adiante, e que esto se faga.-----O Sr. Parajó di que as xestións as realizaron o Sr. Hombre e el mesmo. Manifesta que ó
día seguinte de ser aprobado en Santiago, falou coa asistenta social do concello para que fixese
as xestións oportunas coa asistenta social de Santiago e coa concelleira Sra. Bernal. Di que a

nosa asistenta enfermou dúas semanas, polo que se quedou un pouco en suspenso, pero que se
seguirá en contacto con Santiago para que envíen a documentación que se lles solicitou o máis
rápido posible. Di que non vai apoia-la moción, xa que prefire esperar a que manden máis datos
de Santiago.O Sr. Hombre manifesta que independentemente da súa vida profesional, tamén asume
que está no concello para ser útil e traballar.--O Sr. Tallón maniféstase de acordo coa moción presentada, e di que o PSdeG-PSOE a
vai apoiar.--A Sra. Bugallo manifesta que pide un mínimo de racionalidade, e que se todos están de
acordo, por que van votar entón en contra. Di que a moción é aberta, e que logo hai que ver en
comisión toda unha serie de cousas que leva unida, e ver se é factible. Opina que o lastre que
arrastra a moción é que a presenta o BNG, pero que se a idea é boa, pregunta por que non a
aproban, independentemente de quen a plantexe, xa que considera que é algo bó para os
veciños. Opina que non poden dicir, cando se plantexa algo lóxico, que xa o están facendo,
porque logo di que non se executa. Pregunta que lles costa actuar democraticamente e levar
esto á práctica. Di que esta é unha necesidade moi importante, e que se realmente están aquí
para traballar, que traballen.-O Sr. Filloy di que quere agradecerlle ó Sr. Hombre por preocuparse de todo, xa que
sabe que tamén é especialista no tema da recollida de basuras, polo que quere fecitalo pola súa
versatilidade.
O Sr. Fandiño di que non entende que se paralice todo porque unha persoa do
departamento social estea enferma, xa que hai un presidente da comisión de servicios sociais
para que realice as conversas políticas, e logo tamén hai máis persoas no departamento de
servicios sociais. O Sr. Alcalde respóndelle que, como Alcalde, pode encargarlle-las xestións a
quen lle pareza mellor.--------O Sr. Parajó manifesta que as xestións se fixeron dunha asistenta social a outra, e que a
de Santiago dixo que iba pedirlle permiso á concelleira correspondente para envia-la
información, e que cre que se debe esperar a que se teñan eses datos.--O Sr. Tallón manifesta que quere agradece-lo traballo realizado polo Sr. Hombre, e
pedirlle ó Sr. Alcalde que lle dea a delegación de Servicios Sociais, por que di que a merece. O
Sr. Alcalde respóndelle que o Sr. Hombre, polo menos, se preocupa por preguntar, non coma o
Sr. Tallón. Este contesta que llo dicía honradamente, xa que o Sr. Hombre fai as xestións sen
se-lo encargado. O Sr. Hombre responde ó Sr. Tallón dicindo que non ambiciona ningún cargo
na Comisión de Goberno, que simplemente considera que debe traballar polo concello.A Sra. Bugallo di que o que se intenta é poñer racionalidade, e pregunta que lles pasa.
Pide que aproben a moción, e dille ó Sr. Alcalde que faga algo, que son os seus veciños. O Sr.
Alcalde respóndelle que xa están traballando polos veciños.---Sometida a votación, a moción acada sete votos a favor (dos Sres. Noriega Sánchez,
Filloy Villar, Neira Picallo, Fandiño Pazos, Tallón Mesías e das Sras. Bugallo Rodríguez e
Amieiro Rodríguez), e nove en contra (dos Sres. Blanco Martínez, Castroagudín Valladares,
Cajaraville Campos, Ouro Calvelo, Fernández Fernández, Aller Suárez, Mata Iglesias, Parajó
Iglesias e Hombre Eiras), polo que non resulta aprobada.-------O Sr. Parajó solicita explicación de voto e dille á Sra. Bugallo, xa que agora que existe un
diálogo entre o BNG e o PP a nivel autonómico, ó mellor pode chegar a Teo ese diálogo, cousa
que a el lle encantaría.-

A Sra. Bugallo pide explicación de voto e di que non é lóxico que usen estes
argumentos nun tema de absoluta necesidade para os veciños, e que o que se intenta é que se
fagan as cousas.-----O Sr. Noriega tamén solicita explicación de voto e di que visto o visto, ás veces tén a
impresión que o que precisa de servicio de canguros é o Sr. Alcalde, e este pregúntalle se cando
falou de canguros mirou para el mesmo.------6.-MOCION BNG SOBRE A CREACION DUNHA CONCELLERIA DA
MULLER .- A Sra. Bugallo dá lectura á moción sobre a “Creación dunha concellería da
muller”, que copiada literalmente, di o que segue:”MOCIÓN PARA A CREACIÓN DA
CONCELLERÍA DA MULLER.-=EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:=A igualdade legal pode ser
un feito mais non significa que se teña acadado na sociedade actual a igualdade entre entre
homes e mulleres. A muller non está plenamente incorporada no mercado laboral e na vida
pública. É preciso aplicar unha política social para facilita-la súa incorporación.=Os estados da
U. E. son conscientes desta situación e, por isto, os/as ministros/as de servicios sociais europeos
aprobaron a declaración de París, na que se recoñece a existencia de desigualdades e se toman
medidas encamiñadas a resolver esta situación.= Na conferencia de Santiago, celebrada o
pasado mes de febreiro, os/as ministros/as europeos/as elaboraron unha Directiva de obrigada
transposición ás lexislacións dos Estados membros que se recolle na Enmenda 17 artigo l Punto
1 bis, na que se especifica que" De conformidade co artigo 2, co apartado 2 do artigo 3 e co
artigo 141 do tratado CE, a presente Directiva terá como obxectivo a aplicación, nos Estados
membros, do principio de igualdade de oportunidades e igualdade de trato de mulleres e homes
no emprego, a ocupación e a formación profesional, incluidas as condicións de traballo,
independentemente da natureza xurídica da relación na que a persoa estea empregada ou na
que exerza unha actividade profesional".= Entendemos que para facilitar e fomenta-la
formación académica e ocupacional das mulleres, favorecer a incorporación da muller ó
emprego, potenciar e facilita-la participación das mulleres nas actividades de asociacionismo (
A.N.P.A.s, movementos veciñais, asociacións culturais e femininas ... ), acadar tempo propio e
persoal específico para cada muller é de vital importancia que a administración máis próxima á
cidadanía conte cunha interlocutora que canalice as necesidades das mulleres ás outras
concellerías. Estudios da poboación activa da comarca destacan a existencia dun paro feminino
superior ó masculino e as necesidades antes apuntadas están tamén vixentes para o noso
Concello.=Por todo o anteriormente exposto presentamos a seguinte PROPOSTA DE
RESOLUCIÓN:=A Corporación Local de Teo solicita á alcaldía que delegue as competencias
de muller nunha membro da corporación que presidirá a CONCELLERIA DA MULLER.”.--A Sra. Bugallo manifesta que ela é muller, e que calquera muller sabe que ó longo da
súa vida vai sufrir certas cousas causadas polo trato desigual entre homes e mulleres. Di que
tódolos días as estatísticas arroxan esas desigualdades. Manifesta que comprende que moitas
conciencias daquí, por non sufrilo, non teñan a conciencia desa necesidade, pero que espera
que sexan o suficientemente abertas para ve-la necesidade desta concellería.--------O Sr. Alcalde di que desde o concello sempre se mantivo un respecto pola igualdade,
tanto laboral como social entre os homes e as mulleres, e que a súa política é defender esa
igualdade, que é no que están e no que seguirán traballando. Di que, polo tanto, non lles parece
lóxica nin necesaria esta moción neste momento e a estas alturas de lexislatura.
O Sr. Filloy manifesta que el si ve esa necesidade, xa que el é fillo dunha muller e ten
unha filla, e que eso é suficiente para apoiar este tema.

O Sr. Fandiño manifesta que tamén na Xunta hai unha Dirección Xeral que se ocupa
da muller, e que el está de acordo con esta moción.-------O Sr. Parajó opina que desde o concello se está traballando neso.------O Sr. Tallón manifesta que vai apoiar esta moción, pois esta tamén é unha vella
reivindicación do PSdeG-PSOE.------O Sr. Alcalde di que se noutra lexislatura están aquí, non lle parecería mal, pero que
esta lexislatura xa está moi avanzada. A Sra. Bugallo respóndelle que xa o propuxeran a
principios da lexislatura, e que non llo aceptaran, e que para o BNG é un tema importante.O Sr.
Alcalde dille que tamén o é para o grupo de goberno, e que o seu sentir o saben perfectamente
as mulleres de Teo.--O Sr. Filloy manifesta que lamenta que o Sr. Alcalde pense así, e que falar con el é
tempo perdido, polo que lle pide que interprete o seu silencio. O Sr. Alcalde repite que as
mulleres de Teo saben da sensibilidade no tema do grupo de goberno.-O Sr. Fandiño di que el tamén é fillo dunha muller e que ten a sorte de ter unha filla,
que traballa con mulleres e que existe unha igualdade como persoas e como profesionais. Di
que esas profesionais que teñen fillos e un fogar necesitan toda a axuda que a sociedade lles
poida dar, e tamén a que lles poida da-la administración máis próxima, que é o concello.--------O Sr. Parajó manifesta que sería conveniente estudiar ben este tema, e ó mellor, no seu
momento, levalo adiante.-----O Sr. Hombre manifesta que non hai política sexista, pero que hai que definir que tipo
de dotacións se necesitarían, que competencias tería e entablar un debate coas persoas máis
sensibilizadas no tema, xa que di que crear unha concellería da muller sen medios só quedaría
ben de cara á galería. Manifesta que hai que ver que se podería facer desde esa concellería, e que
agora non vai apoia-la moción porque habería que estudiar todos estes aspectos, pero que
entende que que é algo importante, e que debería haber esta concellería en tódolos concellos. A
Sra. Bugallo respóndelle que lle digan as mulleres todo esto. Di que as concellerías existen en
moitos lugares e que se podería facer tamén aquí, xa que nunca se miraron antes os medios. Di
que, a nivel persoal, leva moitos anos traballando no tema da muller para que se lle diga que esta
é unha medida de cara á galería. O Sr. Hombre manifesta que quere pedir desculpas á Sra.
Bugallo, xa que a súa intención non era atacala, que non ten insensibilidade neste tema, e que
ten boa proba deso na casa. A Sra. Bugallo dille que hai que dar probas fóra da casa.---Sometida a votación, esta moción acada sete votos a favor (dos Sres. Noriega Sánchez,
Filloy Villar, Neira Picallo, Fandiño Pazos, Tallón Mesías e das Sras. Bugallo Rodríguez e
Amieiro Rodríguez), e nove en contra (dos Sres. Blanco Martínez, Castroagudín Valladares,
Cajaraville Campos, Ouro Calvelo, Fernández Fernández, Aller Suárez, Mata Iglesias, Parajó
Iglesias e Hombre Eiras), polo que non resulta aprobada.-------7.- MOCIÓN DO PSdeG-PSOE SOBRE AS ESTRADAS DA DEPUTACIÓN.- O
Sr. Tallón dá lectura á moción do PSdeG-PSOE sobre “ As estradas da Deputación”, que
copiada literalmente, di o que segue:”FUNDAMENTACI ÓN= As estradas provinciais do
Concello de Teo, Ramallosa-Casalonga, Catro Camiños-Santa María de Teo e Luou-Lampai
atópanse desde fai varios anos nun estado absolutamente lamentable (sen asfaltar nuns casos e
sen anchear noutro) o que provoca riscos serios de accidentes graves, ademais do lóxico
malestar de veciños, viandantes e conductores de vehículos.= Fai uns tres anos, coincidindo coa
inminencia das últimas eleccións municipais, o concello de Teo levou a cabo unhas obras de
ancheamento nas dúas primeiras estradas citadas. Rematadas as eleccións, as obras quedaron

definitivamente interrompidas e así continúan no día de hoxe.MOCIÓN.--1.-Preguntas:--------·¿Cáles son as xestións que ó respecto levou a cabo o Sr. Alcalde diante da
Deputación Provincial da Coruña, por certo gobernada polo mesma formación
política de D. Armando Blanco?.--·¿Por qué a Diputación se retrasa no cumprimento dos compromisos adquiridos ó
respecto (segundo o Presidente da Corporación Municipal) e longamente anunciados
no seu día polo Sr. Alcalde?.------· ¿Non estaremos diante dun novo desplante e polo tanto, dunha nova
desautorización política de D. Armando Blanco, por parte dos principais mandatarios
institucionais do seu propio partido?.-------2.- Proposta:- Aprobar unha resolución plenaria do Concello de Teo que sexa apoiada
unanimemente por tódalas forzas políticas con representación na Corporación, pola que
se insta á Deputación Provincial da Coruña para que, antes de que remate o presente
ano, acometa as seguintes obras:---a)Asfaltado,polo menos dos treitos esanchados da estrada Ramallosa
-Casalonga.-b) Asfaltado e urbanización (beirarrúas, alumeado, etc.), polo menos dos treitos
ensanchados da carretera Catro Camiños-Santa María de Teo.-c) Ensanchamento da estrada Luou-Lampai.”--O Sr. Tallón manifesta que máis dun veciño tivo bastantes problemas no inverno, e que
non é normal que estas estradas estean así. Di que por eso quere saber que xestións fixo o Sr.
Alcalde neste senso, xa que o outro día, na comisión, non se dispoñían de datos. O Sr.
Castroagudín responde que eso non foi así, que o que se dixo foi que o Sr. Acalde lles
informaría no pleno. O Sr. Tallón pregúntalle ó Sr. Alcalde polo resultado das súas conversas
co Presidente da Deputación, e di que a Xunta retira fondos e que a Deputación non fai caso
das peticións. Pregúntase se este non será un tirón de orellas para o Sr. Alcalde, e pensa que
debería haber un acordo unánime para pedir que a Deputación faga estas obras.
O Sr. Alcalde di que o Sr. Tallón sempre anda coas mesmas indirectas, e que lle dá pena
que siga con esto. Di que esta medida se tomou antes de que a Concentración Parcelaria
puxese os marcos, e que naquel momento tiña que facerse con cargo ós presupostos
municipais. Di que se colleron tres metros na estrada dos Verxeles e tamén na de aquí, e que
eses tres metros foron con zahorra, instando á Deputación a que fixese ese trozo e meteuse
desde os Catro Camiños a auga, fibra óptica e o alcantarillado; as xestións que se realizaron
foron as conversacións con Estructuras Agrarias, con Concentración Parcelaria, que
autorizaban a colle-lo terreo antes de poñe-los marcos, e que se mandou un proxecto á
Deputación para arranzar ata o monte pelado, incluso cunha rotonda se fora posible, o que sería
un proxecto moi importante, e que tanto o Presidente como toda a corporación da Deputación
están nese ánimo. Di que o concello só pode face-las medicións do proxecto. Di que nesta
estrada cara Luou se colleron os tres metros por un lado, e que cando sexa haberá que pedir a
Estructuras Agrarias outros tres metros do outro lado. Manifesta que tamén está no mesmo

Plan o de arranzar desde Recesende ata o antigo vertedoiro de Luou, e facer dúas pontes, e
saca-lo badén de Recesende, e que está nun Plan desde Recesende ata a da piscina municipal a
Luou. Di que tamén se fixo a actuación do desvío da estrada que pasa pola canteira de Cornide,
desde a ponte da autopista e que se unira á rotonda de Casalonga. Di que hai un proxecto da
Deputación ó respecto, pero que faltaban por unir criterios. Di que o Sr. Tallón se fixa nos
problemas cando os ve na prensa, e que entón vai á casa facer unha moción. Di que ten o apoio
dos mandatarios correspondentes para facer todo o que se poida polos veciños de Teo, e que
non sabe se o Sr. Tallón ten algún apoio.--------O Sr. Neira manifesta que lle parece moi ben que o Sr. Alcalde teña apoios, pero que
despois de catro anos, todo segue igual.-------O Sr. Tallón dille ó Sr. Alcalde que lle parece ben todo o apoio do seu partido, pero que
como veciño de Teo pensa que se a Xunta nos quita cartos e a Deputación non fai caso, o que
sería se o Sr. Alcalde non tivese apoios. Di que se leva tres anos coa estrada mal, e que o único
que se busca é un acordo.----O Sr. Noriga manifesta que independentemente das xestións do Sr. Alcalde, non está de
máis aprobar esta iniciativa simbólica, e di que son escépticos porque están cansos de pasar por
estas estradas e ve-lo seu estado, xa que levan así tres anos, polo que opina que falta
planificación. Di que se debería aprobar esta moción para que se vexa o sentir da corporación
municipal , e que o Sr. Alcalde debería levanta-la voz diante dos seus xefes.---O Sr. Neira di que se o Sr. Alcalde fose capaz de recapacitar vería que de pouco serviu
ensanchar estas estradas, porque están cheas de baches, e que se gastaron moitos cartos nas
beirarrúas de Luou e Os Verxeles .---Sometida a votación, esta moción acada sete votos a favor (dos Sres. Tallón Mesías,
Noriega Sánchez, Filloy Villar, Neira Picallo e Fandiño Pazos, e das Sras. Bugallo Rodríguez e
Amieiro Rodríguez), e nove en contra (dos Sres. Blanco Martínez, Castroagudín Valladares,
Cajaraville Campos, Ouro Calvelo, Fernández Fernández, Aller Suárez, Mata Iglesias, Parajó
Iglesias e Hombre Eiras), polo que non resulta aprobada.-------8.- MOCIÓN PSdeG-PSOE
SOBRE SANEAMENTO GANDEIRO
E
VETERINARIOS .- O Sr. Tallón dá lectura á moción do PSdeG-PSOE sobre “Saneamento
Gandeiro e Veterinarios”, que copiada literalmente, di o que segue:”EXPOSICIÓN DE
MOTIVOS:= É coñecido por toda a Corporación que no ano 2001 a totalidade (ou parte) das
explotacións gandeiras do noso Concello non foron saneadas, descoñecendo a data de
realización do saneamento correspondente a este ano, e sendo moi difícil por non dicir
imposible que ademais se leve a efecto a da actual 2002 antes do 31 de decembro do presente
ano.= Se temos en conta que noutros concellos desta provincia foron saneadas a totalidade das
reses, é lóxico que esixamos igualdade de trato por parte da Xunta, non somente polos
prexuízos economicos que tal situación pode supor para os gandeiros, senón tamén polos
potenciais riscos para a saúde pública que a falla de saneamento gandeiro leva consigo.=A
resolución da Dirección Xeral de Producción e Sanidade Agropecuaria de 26-12-01 (DOG
31-12-01) prorroga a validez dos documentos de acreditación sanitaria emitidos na Campaña de
Saneamento do ano 2000, para todo tipo de movementos pecuarios prorrogando á súa vez os
Títulos de Calificación Sanitaria que tiñan estas explotacións no ano 2000.= Aínda que se teñan
diferentes valoracións sobre a legalidade e interpretación desta resolución, é evidente para todos
que esta non substitúe ó saneamento nin evita a posible expansión das distintas enfermidades,
no seo das explotacións e no intercambio entre as mesmas. Por todo eso precísase levar a efecto

o saneamento correspondente ó ano 2001 e dentro do presente ano tamén o saneamento do ano
2002.=A situación complícase polo feito de que a Consellería de Política Agroalimentaria e
Desenvolvemento Rural cesou ós veterinarios que desde fai varios anos estaban especializados
no saneamento gandeiro, substituíndo ós profesionais por outros sen experiencia na
materia.=Ante o exposto, o Goberno Municipal de Teo formula a seguinte PROPOSTA DE
ACORDO:=1º.-Que por parte da Consellería se garanta á totalidade das explotacións do
concello, a realización inmediata do saneamento gandeiro correspondente ó ano 2001 e antes de
finaliza-lo presente ano 2002.= 2º.-Que se inste á Consellería para que de inmediato dea unha
solución ó cese ou despido dos veterinarios que durante anos viñeron desenvolvendo o
saneamento gandeiro, para que coas debidas garantías realicen o saneamento nos termos
expresados no punto anterior.”---O Sr. Tallón manifesta que parece que houbo un xulgado que obriga á Xunta a que esto
se cumpla, polo que parece que xa se arranxou o tema.
O Sr. Alcalde manifesta que non lle parece oportuno nin lóxico que o concello se
inmiscúa nos problemas que poida te-la Xunta de Galicia co seu persoal, e máis se cabe tendo
en conta que xa hai sentencias xudiciais sobre o caso. Di que , pola contra, se ten constancia de
que a campaña de saneamento gandeiro se está facendo correctamente no noso
concello.--------O Sr. Noriega di que parece ser que hai unha posición de forza da Xunta, e que non
quere acata-la sentencia. O Sr. Alcalde respóndelle que o concello non se vai meter nos
problemas da Xunta co seu persoal.--O Sr. Filloy móstrase de acordo en que o concello non ten competencias, e que o único
que lle preocupa, e que o Sr. Alcalde xa aclarou, é que a cabana estea saneada. O Sr. Secretario
di que se preguntou á xente que ten as explotacións máis grandes do concello, e que foron
sanear. O Sr. Filloy di que se podería facer algo para ter constancia de que realmente o
saneamento se produciu. O Sr. Alcalde di que a Consellería terá datos de todo eso, e que o
concello non vai facer un inventariado, porque non lle compete. O Sr. Secretario dille que antes
viñan os gandeiros ó concello a compulsa-las follas do saneamento, e que ultimamente traen
outras diferentes, que as dá a Xunta.-O Sr. Fandiño pregunta se a sentencia é firme ou cabe recurso, e o Sr. Tallón dille que
cabe recurso. O Sr. Fandiño di que, de tódolos xeitos, lle parece que en Teo a cabana é
mínima.O Sr. Parajó dille que aquí hai dous gandeiros grandes, e estes dixeron que pasaron a
face-lo saneamento.O Sr. Tallón manifesta o rogo de que se solicite un informe, que non costa nada . O Sr.
Alcalde respóndelle que pensa que non haberá mellor informe que falar cos propios gandeiros,
e que xa se fixo.-----O Sr. Noriega manifesta que se debería considera-lo facer un pronunciamento, aínda
que fose simbólico, desta corporación, xa que o saneamento non se fixo en toda Galicia e di
que sería bo que se puidera contar co apoio da corporación.---Sometida a votación, esta moción acada sete votos a favor (dos Sres. Tallón Mesías,
Noriega Sánchez, Filloy Villar, Neira Picallo e Fandiño Pazos, e das Sras. Bugallo Rodríguez e
Amieiro Rodríguez), e nove en contra (dos Sres. Blanco Martínez, Castroagudín Valladares,
Cajaraville Campos, Ouro Calvelo, Fernández Fernández, Aller Suárez, Mata Iglesias, Parajó
Iglesias e Hombre Eiras), polo que non resulta aprobada.------9.- MOCION PSdeG-PSOE SOBRE OS ABONOS DO R.C. DEPORTIVO DA
CORUÑA.- O Sr. Tallón dá lectura á moción sobre “Os abonos do R. C. Deportivo da
Coruña”, que copiada literalmente, di o que segue:”FUNDAMENTACIÓN=De maneira

extraoficial este concelleiro tivo coñecemento de que o Concello de Teo adquiriu varios abonos
do Deportivo da Coru ña e que están a ser utilizados de xeito absolutamente arbitrario e case en
exclusiva por persoas que forman parte do Grupo de Goberno ou colaboran activamente co
mesmo.= Obviamente, hai que supór que, dado que estes abonos foron mercados con fondos
públicos, teñen que ser utilizados con criterios tamén públicos, esto é, para uso e disfrute dos
veciños e
veciñas de Teo que o desexen.--------MOCIÓN.-1.-Preguntas:
¿Cales foron as razóns da adquisición destes abonos?.-¿Adquiríronse abonos doutros equipos galegos?.-------¿Cando foron adquiridos estes abonos?.--------¿Cantos abonos foron mercados polo Concello de Teo e canto costaron ás arcas
públicas?.---¿Que criterios se utilizan para o uso destes abonos?.---¿Que persoas concretas fixeron uso destes abonos para asistir á final da Copa del Rey
que o Deportivo xogou recentemente en Madrid?.-----2.- Solicitude:--------Se me faga chegar e se comunique publicamente ó Pleno a relación detallada de persoas
que fixeron uso destes abonos ata o día de hoxe, facendo constar o acontecemento deportivo
correspondente.------3.- Proposta:Se establezan uns criterios obxectivos, transparentes e equitativos de tal maneira que tódolos
veciños e veciñas de Teo teñan as mesmas oportunidades para desfrutardestes abonos
adquiridos con fondos públicos.-------O Sr. Tallón manifesta que non tiña coñecemento de que estes abonos estaban a
disposición dos concelleiros. Di que o fondo da moción é que os usen tódolos veciños e que
haxa transparencia, e manifesta que non hai máis asuntos de fondo neste tema.O Sr. Alcalde manifesta que resulta moi extraño que o Sr. Tallón non tivera
coñecemento destes abonos, porque foi un acordo de fai moitos anos, e que se recolle cada
tempada nas actas da comisión de goberno. Di que se levan cen nenos cos monitores cada
tempada . Di que os abonos estaban na Secretaría do concello, á disposición dos concelleiros, e
que o primeiro que os solicitaba os levaba, e que dicir que se poñan a disposición de tódolos
veciños tres abonos son ganas de buscar líos. Manifesta que a súa afición polo fútbol está máis
que demostrada, xa que foi Presidente do Cacheiras, pero que el non vai ó fútbol porque non
ten tempo, aínda que di que admira e respeta a tódolos aficionados deste e de tódolos deportes.
Di que o Sr. Tallón di na moción que os abonos se usaron para o final da Copa, e respóndelle
que non sirven para eso. O Sr. Tallón di que valen para ter entrada. O Sr. Alcalde di que o
concello os comprou coa idea dos rapaces, e que cre que algún concelleiro os usou. O Sr. Tallón
pregunta por que non se traspasan ós veciños, e o Sr. Alcalde repítelle que eso son ganas de ter
líos, e que se o Sr. Tallón o que quere é regulamenta-lo seu uso, que se pode pensar, e que ó
mellor o que el quere é que os nenos non vaian, ou que non se compren. O Sr. Tallón responde
que eso o di o Sr. Alcalde, non el. O Sr. Alcalde pregúntase se non haberá outras cousas máis
importantes neste concello ca esto. Di que se compraron para os rapaces, e que non hai
favoritismos pola súa parte, xa que el non lle deu os carnets a ninguén, nin vai ó fútbol, aínda

que ten un bono para ir cando queira e ó partido que queira.O Sr. Tallón di que o que pide é
que se regule para que os veciños poidan ir ó fútbol.---O Sr. Filloy manifesta que el se enterou tamén fai pouco de que estes bonos eran para
os concelleiros, e pregunta se é para que acompañen ós nenos. O Sr. Alcalde responde que ós
nenos acompáñanos os monitores, que non precisan bonos. O Sr. Filloy di que entón eses
abonos son para que vaian os concelleiros ós partidos, e que evidentemente, por que son tres, é
inviable poñelos ó servicio dos veciños, polo que di que entende que se poderían eliminar.-----O Sr. Fandiño manifesta que ten coñecemento desde fai sete anos destes abonos, e que
incluso os utilizou unha vez. Di que non lle parece práctico que se lle dean ós veciños, porque
se poden causar problemas, pero que si ve ben que vaian os nenos, aínda que non que vaian os
mesmos.----O Sr. Parajó manifesta que ve que esta moción vai directa, e que non é polos bonos,
senón pola súa utilización. Di que hai sete anos que o concello é socio do Deportivo, e que
aparece así recollido nas actas da Comisión de Goberno. Di que tivo que facer xestións, xa que
o Deportivo lle deu as entradas ó concello de Santa Comba e que a Teo non lle mandou o fax
que tiña que mandarlle. Di que o vicepresidente do Deportivo correxiu este erro, e que van os
nenos ó fútbol o vindeiro domingo. Di que durante toda esta tempada, os abonos só se
utilizaron en tres ocasións, e que o Sr. Tallón di que non sabía que había estes abonos, pero que
cando el presentou un escrito solicitándoos, logo tamén presentaron o Sr. Tallón e os Sres.
Filloy, Fandiño e Neira. Manifesta que lle gusta ese interese polo fútbol, pero que en trinta e
catro anos que leva sendo xogador, directivo e afeccionado, nunca os veu nun partido. Di que
ve que o Sr. Tallón non pediu ningunha información, e que desde que está no concello só
presentou tres mocións, a dos contedores, a destempo, outra sobre estradas, tamén a destempo
e outra sobre os abonos, e pregúntalle se esa é a súa “alternativa sensata” para Teo. O Sr. Tallón
di que a súa moción iba dirixida ó Sr. Alcalde e que lle gustaría que fose el o que lle respondera.
O Sr. Alcalde dille que xa lle contestou. O Sr. Tallón manifesta que o que se pretende con esto é
que os veciños teñan un servicio.O Sr. Noriega manifesta que revisaron as actas das comisións de goberno, e que,
efectivamente, esto está nelas. Di que non cre que esta moción se presente para que os nenos
non vaian ó fútbol, e que tampouco cre que haxa ninguén en contra. Manifesta que o único que
se pide é que haxa maior transparencia, xa que di que se non chegan a revisa-las actas das
comisións, non se terían enterado, polo que entenden esta moción como a demanda dunha
maior transparencia.O Sr. Filloy di que antes lle deu a razón honradamente ó Sr. Alcalde, porque os carnets
poden traer problemas, e que se se estiveron usando por persoas privadas, que entón houbo un
trato de favor, aínda que non fose por parte do Sr. Alcalde.----O Sr. Fandiño solicita a palabra por alusións, e di que el foi xogador de fútbol, e que
xogou no F.C. Recesende cando aínda era “Club Iberia”. Di que tiñan un campo vello e que a
Concentración Parcelaria lle arrimou unha masa común, e que el, os sábados e domingos, con
outra xente, iba achanza-lo campo para poder xogar, e que logo, cunha pequena subvención do
concello se fixeron unhas casetas e logo se compraron unhas camisetas. Di que xogaron, e que
incluso lle gañaron algún partido ó Calo, e que cando se transformou en F.C. Recesende, tamén
xogou, e foi directivo, e que incluso serviu como médico. Continúa dicindo que incluso estivo
metido no equipo de fútbol sala do concello, polo que a exclusividade da vinculación a este
deporte non é do Sr. Parajó. Di que piden transparencia, que lle dixeron que tiña que solicita-los
abonos e que o fixo, xa que ese día ten que ir á Coruña pola mañán, e que aproveitaba para
ve-lo partido, pero que se non pode ser o verá por televisión.--

O Sr. Parajó pide desculpas ó Sr. Fandiño, porque di que non se acordaba das súas
actividades deportivas, pero que o Sr. Tallón si ten pouco que ver nesto. Manifesta que si quere
dicir que el foi a Madrid, e que conseguiu seis entradas, e que os que foron pagaron a entrada.
Di que para o ano irán outra vez a Madrid, e que se alguén quere ir, que o levarán. Tamén
manifesta que quere felicitar ó Sr. Alcalde, porque se a oposición só se pode meter co grupo de
goberno polos abonos, é porque as cousas están tranquilas----O Sr. Tallón manifesta que el, nin como persoa, nin como concelleiro ten nada en contra
de que os nenos vaian ó fútbol, ó contrario, e que eso quere deixalo claro. Tamén di que el non
foi futbolista, pero que é socio do Luou desde o ano 74, e que vai a ve-los xogar.--------Sometida a votación, esta moción acada catro votos a favor (dos Sres. Tallón Mesías e
Noriega Sánchez, e das Sras. Bugallo Rodríguez e Amieiro Rodríguez), nove en contra (dos
Sres. Blanco Martínez, Castroagudín Valladares, Cajaraville Campos, Ouro Calvelo, Fernández
Fernández, Aller Suárez, Mata Iglesias, Parajó Iglesias e Hombre Eiras), e tres abstencións( dos
Sres. Filloy Villar, Neira Picallo e Fandiño Pazos) polo que non resulta aprobada.------O Sr. Alcalde pregunta se hai algunha moción de urxencia e o Sr. Fandiño di que el, o
Sr. Filloy e o Sr. Neira teñen unha.---MOCIÓN QUE PRESENTAN OS CONCELLEIROS DO GRUPO MIXTO MANUEL
FILLOY VILLAR, JOSÉ MANUEL NEIRA PICALLO E MARIO FANDIÑO PAZOS SOBRE
O ENVÍO ÓS CONCELLEIROS DAS ACTAS DE COMISIÓN DE GOBERNO.- O Sr.
Fandiño dá lectura a esta moción é di que a urxencia da moción ven dada pola petición que nela
se fai para que se cumpla co Regulamento Orgánico de Funcionamento e Réxime Xurídico das
corporacións locais por parte dos órganos de goberno deste concello.-------Sometida a votación a urxencia desta moción, acádanse sete votos a favor( dos Sres.
Filloy Villar, Fandiño Pazos, Neira Picallo, Noriega Sánchez e Tallón Mesías, e das Sras. Bugallo
Rodríguez e Amieiro Rodríguez), e nove en contra (dos Sres. Blanco Martínez, Castroagudín
Valladares, Cajaraville Campos, Ouro Calvelo, Fernández Fernández, Aller Suárez, Mata
Iglesias, Parajó Liñares e Hombre Eiras), polo que non se aproba a urxencia desta moción e non
se inclúe na orde do día.
O Sr. Noriega sollicita explicación de voto e di que vota que si porque esta era unha das
preguntas que pensaba formular no próximo punto da orde do día.-----10.- ROGOS E PREGUNTAS .-------Toma en primeiro lugar a palabra o Sr. Filloy, e:-------1) Manifesta que o Sr. Alcalde, o grupo de goberno e os Sres. Parajó e Hombre se
opuxeron a que se cumpra o Regulamento de organización, e o Sr. Alcalde respóndelle que eso
non é certo, que ó que se opuxeron foi á urxencia da moción.--2) Manifesta que nun xornal de data 24-04-02 aparecía publicada unha noticia na que se
dicía que o concello de Teo atopara un resquicio para seguir dando licencias a pesares da
paralización. o Sr. Alcalde respóndellle que da Alcaldía non saiu ningunha cousa ó respecto
desto, e que a consellería suspendeu, co Decreto 115/2001 de 25 de maio, a vixencia das normas
subsidiarias de Teo para a súa revisión, afectando ás zonas URTA, zonas de servidume e
afección de estradas autonómicas e estatais e Turístico-hoteleiro, dando un prazo de nove meses
para redactar un novo Plan Xeral de Ordenación Urbanística. Di que o concello está a redacta-lo
Plan Xeral, que será sometido á información pública proximamente. continúa dicindo que a

Consellería suspende, coa Orde do 18 de febreiro de 2002, o procedementode outorgamento de
licencias de parcelación, edificación e demolición nas áreas comprendidas no ámbito de
aplicación da ordenanza URTA, Turístico-hoteleiro, no Solo non Urbanizable Común e no
Protexido, e no Apto para Urbanizar sen Plan Parcial aprobado inicialmente, co fin de levar a
cabo a formación do “proxecto de Ordenación do Medio Rural”, polo prazo dun ano, deixando
esta orde sen afectar ás zonas seguintes: núcleos tradicionais, solo Mixto Industrial
Residencial(MIR), Solos Aptos para Urbanizar e Plans Parciais vixentes, urbanización Os Tilos,
Parque Montouto, San Sadurniño, Os VErxeles, SAUR-4, SAUR-3, SAUR-2 e núcleos de
recente formación (NF). Manifesta que a Consellería considerou que nas zonas mencionadas
anteriormente non era neceario proceder á suspensión da norma aplicable, toda vez que a
edificabilidade e demais parámetros edificatorios non perxudicaban á futura ordenación do
municipio. continúa dicindo que era evidente que a suspensión era parcial, non afectando a
todo o municipio; que o concello non aproveitou ningún resquicio da orde de suspensión,
senón que se limitou a conceder licencias de obras onde a normativa vixente o permite, e que
quen solicita as licencias son os propietarios e non o concello, que ten a obriga de outorgalas
ou denegalas en función do cumprimento ou non das normas vixentes. O sr. Filloy le a nota de
prensa aparecida no xornal, e o Sr. Alcalde repítelle que esas manifestacións non sairon da
Alcaldía. o Sr. Noriega pregunta se sairían dos servicios ténicos, e o Sr. Alcalde di que o que se
está facendo é legal. o Sr. Filloy di que as declaracións do xornal as fixo alguén e que el non
foi.O Sr. Alcalde dille que el tampouco foi, que eso o saberá o xornalista que redactou eso, que
llo pregunte.
3) Pregunta se o Plan Xeral se vai levar a cabo, e quen o vai pagar. O Sr. Alcalde
manifesta que mandaron que se seguirá co procedemento. O Sr. Filloy pregunta se ten que
costear o concello os trinta millóns , e o Sr. Alcalde respóndelle que non se preocupe, que xa o
avisará.-----Toma a continuación a palabra o Sr. Neira, e:-1) Manifesta que recentemente presenatron un escrito solicitando que se lles concedan
tres abonos que a comisión de Goberno adquiriu para poder acudir os concelleiros a
presencia-los partidos de fútbol que dispute o Real Club Deportivo, e pregunta se teñen os
abonos concedidos. o Sr. Alcalde respóndelle que non o sabe, e o Sr. Secretario dille que
primeiro os solicitou o Sr. Parajó, logo o Sr. Tallón e máis tarde eles. O Sr. Neira pregunta cal
foi a orde no rexistro de entrada do concello, e o Sr. Secretario respóndelle que é a que acaba de
sinalar. O Sr. Neira manifesta que eso se chama favoritismo, e que se non se fai un sorteo, a
parte de favoritismo, será seguramente pago de favores, e pregunta cantos concelleiros usaron
os abonos nesta tempada. O Sr. Alcalde respóndelle que non dispón deses datos neste
momento. O Sr. Neira di que quere recordarlle ó Sr. Alcalde que segundo o artigo 97.7 do ROF,
se lles debe responder no pleno, o Sr. Alcalde dille que en canto teña datos llos dará.-----2) Manifesta que é sabido que neste municipio as licencias de obra se concedían con
máis dunmes ou incluso máis desde a presentación da solicitude, e pídelle ó Sr. Alcalde que lle
diga se existiu favoritismo con algunha persoa ou empresa na concesión de licencias de obra
días antes da paralización das normas urbanísticas. o Sr. Alcalde respóndelle que non ten datos
sobre ese tema, e que lle contestará cando os teña. o Sr. Neira pregunta cantas licencias de obra
para vivendas unifamiliares e de edificios estaban solicitadas e pendentes de licencia o día 13 de
febreiro de 2002. O Sr. Alcalde repítelle que lle contestará cando teña datos. o Sr. Neira
pregúntalle cantas desas licencias para vivendas se aprobaron antes do día 21 de febreiro, e o
Sr. Alcalde respóndelle que non ten datos; o Sr. Neira pregunta cantas licencias de obra para

vivendas se solicitaron desde o día 14 de febreiro ata o día 20 de febreiro de 2002, e
respóndeselle que non se dispón neste momento de datos; O Sr. Neira pregunta cantas licencias
de obras para vivendas se concederon das solictadas desde o día 14 de febreiro ata o día 20 de
febreiro, e se se concederon licencias de obra nos últimos cinco días antes da paralización das
normas a algún dos dezasete concelleiros do concello ou ás súas esposas, e o Sr. Alcalde
respóndelle que non dispón de datos neste intre.-------Toma agora a palabra o Sr. Fandiño, e :--------1) Di que quere expresar un rogo: di que segundo o Regulamento de organiación,
funcionamento e réxime xurídico das entidades locais, no seu artigo 50, di “ Corresponde ó
Pleno, unha vez contituido conforme ó disposto na lexislación electoral, as seguintes
atribucións: [...] Punto nº 2: “controlar e fiscaliza-los órganos de goberno municipais”. Di que
no artigo 113, que é o que se refire ás comisións de goberno no apartado b), na súa parte final,
di:” Ademais, no prazo de 10 días deberá enviarse a tódolos membros da corporación copia da
acta das comisións de goberno”. Manifesta que como a última copia de acta de Comisión de
Goberno que recibiron ten data de 08/01/2002, e que desde esa data ata o momento actual xa
transcorreron tres meses e dezaoito días, é preciso aclara-lo seguinte: 1º, que para poder
exerce-la función de control é preciso coñece-la labor que se realizou, e que sen as actas das
comisións de goberno é imposible saber cal foi tal labor, e 2º, que tendo en conta o tempo
transcorrido desde a última acta ata a data de hoxe, tres meses e dezaoito días, sen que teñan
coñecemento de ningún dos acordos adoptados nas comisións de goberno, cabe pensar dúas
cousas, ou que non se celebrou ningunha comisión, o que sería grave pois non se estaría
cumprindo coa obriga de gobernar, ou que se celebran as comisións de goberno pero que se
retrasan as entregas das actas ós concelleiros co fin de dificulta-la labor de control nos plenos
ordinarios, o que di que tamén sería grave, posto que se estaría obstruindo a labor que como
represenatntes do pobo lles pertence realizar. Manifesta que, por todo o exposto, acordan
esixirlle ó Sr. Alcalde o estricto cumprimento do Regulamento Orgánico de Funcionamento e
Réxime Xurídico das Corporacións Locais, e en especial do artigo 113, apartado b), onde se di
que deberán enviarse as actas das comisións de goberno no prazo de dez días da súa celebración
a tódolos membros da corporación.---2) Manifesta a idoneidade para el de ter en conta o rexistro de entrada para o uso dos
abonos, e que se teña en conta a utilización previa dos que os piden, e que se faga con equidade
e non por amiguismo.
Toma a palabra o Sr. Parajó, e:
1) Manifesta que na anterior lexislatura lle fixo varias preguntas ó Sr. Alcalde, en varias
ocasións, sobre unha beirarrúa que manipulara ou arranxara o Sr. Filloy nos Tilos, diante da súa
casa, e que o Sr. Alcalde lle respostou, pero que como o Sr. Filloy é un amante da legalidade, a
índa a beirrúa segue sen estar como ten que estar, e pídelle ó Sr. Alcalde que a poña como debe
estar. Di que o outro día, cando se acordou en pleno a compra dunha leira en Calo, o Sr. Filloy
dixo que el cobraba comisións, pero di que trae unhas fotos e un teléfono, que mostra ó Sr.
Filloy, da leira de enfrente, e pídelle que chame e pregunte a como a venden. o Sr. Filloy, por
alusións, contesta que ten que ter unha entrada para a súa casa e que pola situación topográfica
da urbanización Os Tilos non a tiña, e tamén manifesta que no pleno anterior non dixo que o Sr.
Parajó “cobraba comisións”, senón que manifesta que dixo que “cobrará comisións”, porque
compra materiais e fincas, pero que de tódolos xeitos eso non se reflectiu na acta. O Sr. Parajó
di que na prensa si saiu.-------

Toma de seguido a palabra o Sr. Tallón, e:----1) Pregunta polo retraso do plan Xeral de Urbanismo, e o Sr. Alcalde respóndelle que
neste momento non ten datos, pero que se lle contestará.------2) Pregunta como se atopan as novas estradas da CPTOPV (os viais), e o Sr. Alcalde
respóndelle que cre que as últimas novas son que se solictou un informe do impacto ambiental,
pero que fala de memoria, sen datos diante, que xa se lle darán.--------3) Pregunta cal é a situación das vivendas da Póboa e do edificio dos Tilos, e o Sr.
Secretario manifesta que cre que aínda seguen os dous temas no xulgado.------4) Pregunta como está o tema das vivendas sociais, que tamén eran unha reivindicación
socialista. O Sr. Alcalde respóndelle que o tema está en Coruña e que o concello está á espera
de resposta.5) Pregunta para cando está previsto que rematen as obras do centro da Terceira Idade
da Ramallosa, e o Sr. Alcalde respóndelle que xa falta moi pouco, que falta por poñer en
marcha o ascensor, e que se está recebando abaixo para poñe-lo arquivo municipal.----6) Roga que a empresa de limpeza desinfecte e lave os contedores, porque hai sitios no
que dan un olor moi forte, e os están lavando os veciños. O Sr. Alcalde pide que se tome nota.-7) Pregunta se a empresa “Aquagest” se fai cargo das novas redes de alcantarillado e do
mantemento das fosas sépticas, e respóndeselle que si, que cando fai falla se lles chama.--------8) Di que as beirrrúas de Vilar de Calo perden auga e pregunta cando se van rematar. O
Sr. Alcalde responde que se está en eso, e que se cambiaron as gomas da traída de auga dos
veciños.-----9) Pregunta cando van estar listos os orzamentos do ano 2002, e o Sr. Alcalde
respóndelle que se está traballando neles.-----10) Di que o PSdeG-PSOE pedira unha auditoría, que había un acordo plenario, e
pregunta se sto caeu xa no esquecemento. O Sr. Alcalde responde que non sabe como está o
tema, e o Sr. Tallón di que lle gustaría que se lle informase desto no vindeiro pleno.---O Sr. Alcalde le un informe da Policía Local sobre uns carteis do PSdeG-PSOE que se
atoparon metidos dentro dos tablóns de bandos e anuncios do concello en moitos lugares, e di
que non lle aprece normal que se metan temas de partidos políticos onde debe esta-la
información municpal para os veciños, xa que ningún grupo o fixo. O Sr. Tallón dille que no
seu portal, durante as pasadas eleccións, lle pegaron un cartel do PP, e o Sr. Alcalde di que el
non ten a culpa deso, pero que, en todo caso, eso non é o mesmo que meter esa información
dentro dos taboleiros de información municipal.------11) Pregunta se vai haber unha remodelación ou incorporación na Comisión de
Goberno, e o sr. Alcalde respóndelle que a Comisión de Goberno é a que xa está formada e que
está funcionando.---Toma agora a palabra a Sra. Bugallo, e:--------1) Di que houbo en Luou unha xuntanza sobre o levantamento topográfico da
concentración parcelaria, e que a xuntanza foi ás 12:30 horas dun día lavorable. Roga que se
fagan as xuntanzas a outras horas, e o Sr. Alcalde respóndelle que eso non é cousa do concello,
que foi Estructuras Agrarias, e que o concello só mandou o bando. O Sr. Parajó dille que
Estructuras Agrarias pón en tódolos sitios as xuntanzas a esas horas.--2) Manifesta que non se está cumprindo o Regulamento de Funcionamento da Gardería
Municipal, xa que a Comisión de Baremación non existe, que nin está creada e que non

traballa. Di que é unha necesidade que se cumpra o Regulamento e se convoque esta
comisión.-Toma finalmente a palabra o Sr. Noriega , e:--1) Roga que se envíen antes as actas das Comisións de Goberno, para non entrar na
dinámica da desconfianza.---2) Pregunta como está o tema da contratación dunha empresa para realiza-lo inventario
de bens municipais, e o Sr. Secretario responde que se están facendo os presupostos e que eso
xa vai estar contemplado neles. O Sr. Noriega roga que se axilice o tema o máis posible.--------3) Di que veu as declaracións que sairon nos medios sobre as licencias en Teo, e que dá
por suposto que o que se está facendo é legal e que o tempo xa dirá da valoración que faga a
Consellería. Opina que resulta paradóxico que o grupo de goberno busque subterfuxios legais
no Decreto da Consellería para continuar dando licencias nunha zona tan castigada pola mala
planificación urbanística como é a zona de Cacheiras, e que con este tipo de actuacións o grupo
de goberno hipoteca o avance do Plan Xeral que será presentado en breve, e que se ratifica
unha falla de sensibilidade absoluta coa desfeita urbanística. Manifesta que resulta sintomático
que este tipo de actuacións urbanísticas afecten a zonas tan emblemáticas como é a da Pena
Escorredía, na parroquia de Cacheiras. Di que é de supor que a Consellería non era consciente
cando redactou o Decreto de que esto podía acontecer, e opina que desde o grupo de goberno
deberían actuar con máis responsabilidade, pero que aquí en Teo todo acontece ó revés. O Sr.
Alcalde respondelle que “esa desfeita”, como a denominan os señores do BNG non se reflexa
en ningún expediente disciplinario, posto que non hai ningún aberto.------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as trece horas e corenta
minutos, estendéndose a presente acta, que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario acctal. que
certifico.
O ALCALDE,
O SECRETARIO ACCTAL.,

ACTA DA SESIÓN EXTRA ORDINARIA DO PLENO
TIVO LUGAR O DÍA 16 DE MAIO DE 2002.-----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. Martiño Noriega Sánchez
Dª Ánxela Bugallo Rodríguez
Dª Soedade Amieiro Rodríguez
D. Manuel Tallón Mesías
D. Miguel A. Hombre Eiras
D. F. Manuel Parajó Liñares
D. Mario Fandiño Pazos
D. Manuel A. Filloy Villar
Secretario:
D. Jesús Naveira Vázquez.

DO CONCELLO QUE

Na casa do concello de Teo, a dezaseis de maio de
dous mil dous.------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,e de doce
membros no último punto, 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 Dª
Angélica Blanco Fernández e D. José Manuel Neira
Picallo.-----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.- ACTA DA SESION ANTERIOR.- O Sr.
Presidente se algún dos Sres. Edís presentes desexa
formular observacións ó borrador da acta da sesión que tivo lugar o día 26 de abril de 2002, e
que foi distribuido coa convocatoria da actual.
O Sr. Noriega manifesta que no punto 3, durante a súa intervención, onde di “Di que
non se fala da programación que se fai, que é correcta, pero que hai empresas ás que se
contratan para rechea-la programación, e que pagan un canon”, debe dicir “Di que non se fala
da programación que se fai, que é correcta, pero que hai empresas ás que se contrata para
rechea-la programación, ás cales se lles paga un canon”. Di que no mesmo punto, na súa
intervención anterior á votación, onde di “ O Sr. Noriega manifesta que falaron coa productora,
e que dixeron que non lle pagan nada por poñer esa programación...”, debería dicir” O Sr.
Noriega manifesta que falaron coa productora, e que dixeron que non lle pagan nada a esa canle
por poñer esa programación...”.------A Sra. Bugallo manifesta que no punto 6, na súa intervención anterior á votación, onde
pón “Di que, a nivel persoal, leva moitos anos sendo muller para que se lle diga que esta é unha
medida de cara á galería”, debería poñer “Di que, a nivel persoal, leva moitos anos traballando
no tema da muller para que se lle diga que esta é unha medida de cara á galería”.-------O pleno do concello, por unanimidade dos quince membros asistentes, sendo o número
legal o de dezasete, acorda aproba-lo borrador da sesión do día 26-04-02, unha vez realizadas as
correccións propostas, e que se rexistre no libro correspondente.----2.- ACTIVIDADES MOLESTAS .-Examinado o expediente promovido por REPSOL
BUTANO S.A. en virtude de instancia nº 543 de data 06-03-02 solicitando licencia municipal

para a instalación, apertura e funcionamento dun depósito de G.L.P. de 10.000 l.(soterrado),
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 06-03-02.-----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
REPSOL BUTANO S.A. para a instalación dun depósito de G.L.P. de 10.000 l. (soterrado) no
lugar de Fixó (Urb. As Galanas), parroquia de Calo deste concello, porque no expediente se
cumpriron tódalas prescricións legais.
2º.- Dar traslado do expediente completo á Comisión Provincial de Medio Ambiente,
para os efectos previstos no 33 do referido Regulamento.------3.- MOCION TELEFONÍA MÓBIL.- O Sr. Hombre Eiras dá lectura á “Moción sobre
telefonía móbil”, que copiada literalmente, di o que segue:” PROPOSTA DE ORDENANZA
MUNICIPAL PARA A INSTALACI ÓN E FUNCIONAMENTO DE INSTALACI ÓNS DE
TELEFON ÍA
MÓBIL
PERSOAL
E
OUTROS
SERVICIOS
DE
TELECOMUNICACI ÓNS E DE DIFUSI ÓN.=EXPOSICI ÓN DE MOTIVOS= O forte
avance tecnolóxico e a liberalización do mercado experimentado nos últimos anos no campo
das telecomunicacións tivo na telefonía móbil persoal unha das súas máis importantes
repercusións, con un desenvolvemento tan considerable que, unido ó forte impacto que as súas
instalacións teñen na paisaxe urbana e natural, e a carencia de normativa municipal específica,
xustifican a elaboración e aprobación por parte de este Concello de Teo dunha Ordenanza
Municipal propia para estes fins.=O proceso de implantación das operadoras e o rápido
crecemento do mercado están creando unha serie de disfuncións que, como se dixo, provocan a
necesaria intervención da administración local neste proceso.=Ademais o alto nivel de
incidencia que a instalación das diferentes operadoras está xerando dentro da paisaxe urbana e
rural, non debe deixarse de lado a adopción de certas cautelas en relación ca saúde dos
cidadáns.Así, esta Ordenanza ten como obxectivo a regulamentación das condicións

urbanísticas aplicables á localización, instalación e funcionamento dos elementos e equipos de
telecomunicación, sempre dende a búsqueda da maior protección tanto medioambiental como
sanitaria.=En todo caso, a Administración favorecerá aquelas infraestructuras que produzan un
menor impacto visual e ambiental sobre o entorno, velando para que as instalacións ofrezan un
mínimo de garantía de salubridade na súa área de influencia.=Encontrámonos ante unha
Ordenanza de carácter urbanístico, sen esquencer a incidencia real das súas determinacións
sobre outras áreas e competencias municipais de distinta orde.=Considerando o Informe en
relación coa perigosidade para a saúde humana das antenas base de telefonía móbil emitido
pola Consellería de Sanidade e Servicios Sociais de data de 9 de outubro do 2000 elaborado
sobre os valores límite de exposición da densidade de potencia de radiacións electromagnéticas
non ionizantes establecidos por distintos organismos, tales como o Institute of Electronic and
Electronics Engineers and American National Standars Institute, International Comision on
Non Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), National Councilon Radiation Protection and
Measurementes, Comitte European de Normalization Electrotechnique, International Radiation
Protection Association, Federal Communications Comision.=Os concellos encóntranse
lexitimados para a emisión deste tipo de Ordenanza de acordo coas competencias en materias
como a ordenación, xestión, execución e disciplina urbanística ( Art.25.2.d.da Lei 7/1985, do 2
de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local, o Patrimonio Histórico-Artístico (art.25.2.e.),
a protección do medio ambiente (art.25.2.f.), ou a salubridade pública (art.25.2.h.).=Ó amparo
no disposto nos artigos 168 da Lei 1/1997, do 24 de marzo, do Chan de Galicia e o art. 10 do
Decreto 28/7999, do 21 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento de Disciplina
Urbanística, estará sometida a licencia municipal a instalación no noso termo municipal de
elementos e equipos de telecomunicación.=Sen prexuizo da regulación urbanística municipal
contida nesta Ordenanza, será plenamente aplicable e de obrigado cumprimento a normativa
sectorial específica reguladora do sector das telecomunicacións, constituída na actualidade
básicamente pola Lei 11/1998, do 24 de abril, Xeral de Telecomunicacións, así como o Real
Decreto de 1066/2001, do 28 de setembro, polo que se aproba o Regulamento que establece
as condicións de protección do dominio público radioeléctrico, restricci óns ás emisións
radioeléctricas e medidas de protecci ón sanitaria fronte a emisións radioeléctricas .=O
artigo 62 da Lei 11/1998, establece que o Goberno desenvolverá regulamentariamente as
condicións de xestión do dominio público radioeléctrico, precisándose que en dito regulamento
se debera incluir o procedemento de determinación dos niveis de emisión radioeléctricos
tolerables.= Este mandato foi debidamente atendido a través do xa referido Real Decreto
1066/2001, o cal establece uns límites de exposición, referidos os sistemas de
radiocomunicacións, baseados na Recomendación do Consello da Unión Europea, do 12 de
xullo de 1999, relativa á exposición do público en xeral a campos electromagnéticos. Ademais o
Regulamento prevé mecanismos de seguimento dos niveis de exposición, mediante a
representación de certificacións e informes por parte de operadores de telecomunicacións, así
como a realización de plans de inspección.=Da Ordenanza deberanse destacar, ademáis os
seguintes puntos:=A obriga de presentar un Programa de desenrolo para as operadoras que
teñan a función de prove-los Concellos de información necesaria para a toma de
decisións.=Establece-lo uso conxunto de infraestructuras entre as operadoras, alí onde sexa
técnicamente axeitada, especialmente en solo non urbanizable.= Establecer limitacións de
implantación por impacto paisaxístico e por criterios de non afectación á saúde das persoas, por
afectación de núcleos históricos ou por obsolescencia tecnolóxica.=Impoñe-la normativa
vixente sobre seguridade para as persoas de este tipo de instalacións.=Incorporar, en futuras
revisións da normativa, os requisitos técnicos e de distancias que establezan no futuro os

estudios contrastados sobre os efectos das microondas na saúde das persoas.=Entrementres,
establécese a obriga para as operadoras de xustifica-la adecuación das distancias en relación
coas edificacións existentes, de xeito que se garanta suficientemente que a implantación das
mesmas resulte inocua para a saúde.=Incorpórase á presente Ordenanza, como parte integrante
das mesma, un anexo no que se establecen en todo caso as distancias mínimas de
tolerancia.=En definitiva, a ordenanza municipal debe servir para impoñe-los parámetro
fundamentais da relación concello-operadoras de telecomunicación, en canto ó uso do dominio
público ou privado do espacio para a instalación de elementos de radiocomunicación,
concretamente no que ó tema de taxas se refire.=Por último, sinalar que a intervención
administrativa municipal no ámbito ambiental pode quedar condicionada á actuación normativa
da Xunta, mediante a Comisión correspondente, que determinará a incorporación definitiva
deste tipo de instalacións ó anexo ou anexos máis apropiados do Decreto 2414/19611961 de 30
de Novembro, polo que se aproba o Regulamento de Actividades Molestas, Nocivas, Insalubres
e Perigosas.----CAP ÍTULO I.
Disposicións Xerais.
Artigo 1. Obxecto. = A presente Ordenanza regula as condicións de ubicación e instalacións da
infraestructura de telecomunicacións no Concello de Teo, constituídas por instalacións de
telefonía móbil persoal e outros servicios de telecomunicacións e de difusión, a fin de
compatibilizar a funcionalidade de tales elementos e equipos e a utilización polos usuarios dos
servicios de telecomunicación cos niveis de calidade requeridos coas esixencias de preservación
da paisaxe urbana e natural e de minimización da ocupación e o impacto que a súa implantación
poidan producir.=Todo isto a través do establecemento das condicións de protección do
dominio público radioeléctrico, a autorización, planificación e inspección de instalacións
radioeléctricas en relación cos límites de exposición ás emisións, a avaliación de equipos e
aparatos e o réxime sancionador aplicable. Así mesmo establécense os límites de exposición
para a protección sanitaria e a avaliación de riscos por emisións radioeléctricas.
Artigo 2.=A instalación de equipos e elementos de telecomunicacións, ten que estar
expresamente autorizada polo Concello de Teo, e estará suxeita ó cumprimento das condicións
que se establezan nesta Ordenanza, a que determinará cales de estas instalacións serán suxeitas
a previa licencia municipal e o procedemento administrativo pertinente.-Artigo 3.=Por medio de esta Ordenanza dotarase de regulación á esixencia de taxa por
utilización privativa ou aproveitamentos especiais constitidos no dominio público local a favor
das empresas explotadoras de servicios de suministros.
Artigo 4. Finalidades= Esta Ordenanza ten por finalidades:=a)A protección da saude dos
cidadáns ante as posibles consecuencias que as ondas electromagnéticas poden ocasionar sobre
a mesma.=b) A armonización do desplegue das redes de radiocomunicación coa finalidade de
protección no medioambiente.=c)A integración das estacións base de telefonía móbil e outras
estacions de radiocomunicacións no entorno urbanístico e territorial.--SECCI ÓN PRIMEIRA
CONDICIONS DE INSTALACI ÓN
CAP ÍTULO II.
Programa de implantaci ón e de desenvolvemento.

Artigo 5.=As operadoras de radiocomunicación estarán suxeitas á aprobación de un Plan de
Implantación e Desenvolvemento do conxunto de toda a rede que contemple as estacións fixas
xa esistentes e as previsións de implantación e desenvolvemento do conxunto de toda a súa
rede dentro do término municipal.=Dito plan proporcionará a información necesaria para a
adecuada integración de estas instalacións na ordenación mediambiental e territorial e
asegura-lo cumplimento da limitacions establecida na lexislación vixente.
Artigo 6. Contido do Plan de Implantaci ón e Desenvolvemento =1.Con car ácter xeral: =a.
Esquema xeral da rede, indicando os principais modos e localización da cabeceira, enlaces e
posibles alternativas.=b.Descripción dos servicios prestados e tecnoloxías utilizadas.=
c.Programa e calendario de execución das novas instalacións.=2. Para cada emprazamento :
= a.Disposición do terreo, accesos e suministros.=b.Calificación urbanística do chan, afeccións
medioambientais e ó patrimonio histórico-artístico.=c. Posibilidade de utilización ou uso dunha
mesma instalación por varias operadoras de telefonía móbil, sempre que tal uso minimice o
impacto xeral e non supoña menoscabo do articulado desta ordenanza.= d.Definición da
tipoloxía das instalacins para cada emprazamento, mencionando: a xustificación da solución
técnica proposta, altura do emprazamento e altura das antenas do sistema radiante, área de
cobertura, marxe de frecuencias e potencia de emisión, número e tipo de antenas, así como
calquera outro requisito de carácter técnico esixido pola lexislación vixente.=e. Previsión das
áreas de nova implantación de equipos xustificando a cobertura territorial prevista.=f.Incidencia
dos elementos visibles da instalación sobre os elemntos que se consideran protexidos e que
afecten á paisaxe urbana ou ó entorno medioambiental nos supostos nos que a ubicación se
realice en chan non urbanizable.= 3.A información gráfica señalará os lugares de
emprazamento, con coordenadas UTM e sobre a cartografía seguinte: = a)A escala 1:25.000
para instalacións que se emplacen na demarcación non urbana.= b)A escala 1:2.000 para as
instalacións que se emplacen na demarcación urbana.= 4.A presentación do Plan de
Inplantación e Desenvolvento farase por triplicado e deberá acompañarse da correspondente
solicitude cos requisitos formales de carácter xeral que determina a Lei 30/1992, do 26 de
novembro, do Réxime Xurídico das Administracións Públicas e o Procedemento
Administrativo Común.--------Artigo 7. =7.1 Criterios de Implantaci ón.=Na planificación das instalacións radioeléctricas, os
titulares das mesmas deberán ter en condideración, entre outros criterios, os seguintes:=a)A
ubicación, características e condicións de funcionamento das estacións radioeléctricas deben
minimizar os niveis de exposición do público en xeral ás emisións radioeléctricas con orixe
tanto nestas como, no seu caso, nas terminais asociados ás mesmas, mantendo unha adecuada
calidade do servicio.=b)As instalacións deberán de utilizar a mellor tecnoloxía dispoñible,
sempre que sea compatible coa minimización do impacto visual e mediambiental.=c)Os plans
de implantación faranse axustar ós correspondentes proxectos técnicos, aprobados polo
Ministerio de Ciencia e Tecnoloxía, cando se trata de servicios finais ou portadores e de
difusión de concoformidade co que prevén os artículos 13, 14, 17, 25 e 26 da Lei de
Ordenación das Telecomunicacións.= d)As empresas operadoras presentarán un seguro de
responsabilidade civil que cubra de maneira ilimitada posibles afectacións ós bens ou as
persoas. Este seguro cubrirá cada instalación, e non poderá ser un seguro xenérico de totalidade
das mesmas.=e)No caso de instalación de estacións radioeléctricas en cubertas de edificios
residenciais, os titulares de instalacións radioeléctricas procurarán, sempre que sexa posible,
intalar o sistema emisor de maneira que o diagrama de emisión non incida sobre o propio
edificio, terraza ou ático.=f) A compartición de emprazamentos podería estar condicionada

pola conseguinte concentración de emisións radioeléctricas.= g)De maneira particular, a
ubicación, características e condicions de funcionamento das estacións radioeléctricas debe
minimizar, na súa maior medida posible, os niveis de emisión sobre espacios sensibles, tales
como escolas, centros de saude, hospitais ou parques públicos.= h) As instalacions deberàn
respetar, tanto pola sua composición e cor como polos materiais a empregar, o carácter do lugar
en que se coloquen, tendo o menor tamaño e complexidade, que permita asì a máxima
reducción do impacto visual, conseguindo o adecuado mimetismo coa paisaxe arquitectónica
urbana.=i) Non se permitirán estas instalacións sobre espacios especialmente sensibles tales
como escolas infantiles, centros educativos, hospitais, centros de saúde, residencias xeriátricas
ou parques urbanos públicos, nin en parcelas ou edificacións lindantes con estes, debendo en
todo caso, situarse a unha distancia non inferior a 100 metros a calquera lindeiro da parcela.----7.2. CONDICIONS DA INSTALACION. =7.2.a. As instalacións situaranse de forma que, na
medida do posible, se impida a súa visión dende a vía pública e non se dificulte a circulación
pola cuberta.=7.2.b Cumpriranse, en todo caso, as seguintes condicións:=1.Prohíbese a
colocación de antenas sobre soporte apoiado no peitoril de remate dun edificio.=2.As antenas
terán a altura mínima posible para permitir a operatividade do servicio. En calquera caso o
conxunto formado polo mastro e a antena non poderá exceder de 8 metros sobre a envolvente
da cuberta, agás nos casos en que se xustifique tecnicamente a necesidade de superar esa altura
máxima.=3.O recuamento mínimo de calquera elemento integrante destas instalacións será de 3
metros con respecto ó perímetro do edificio sobre o que se sitúa e de 15 metros respecto a
calquera outro edificio existente, con ocupación habitual, por encima dun plano horizontal
situado a 6 metros por debaixo delas. As distancias haberá que considerarlas desde o sistema
radiante, sempre na dirección de máxima radiación.=4.En edificios de menos de 10 metros de
altura non se permitirá a instalación de estacións de telefonía móbil.=7.2.c. Na instalación de
recintos colectores vinculados funcionalmente a unha determinada estación base de telefonía
situados sobre a cuberta de edificios ou construccións cumpriranse as seguintes reglas:=1.Non
serán accesibles ó público en xeral.=2.En ningún caso a instalación comprometerá a seguridade
estructural do edificio nin a dos seus habitantes.=3.A superficie da planta non excederá de 25 m2
e a altura máxima será de 3 metros.=4.Poderán estar situados nos locais da planta baixa do
edificio, baixos porticados de uso privado e baixo cuberta.=Non se permitirá a súa instalación
sobre as alas dunha cuberta inclinada nin sobre casetóns de ascensores; en caso de ser necesario
admitirase a súa situación sobre a cuberta con caída á parte oposta a fachadas exteriores, a
patios interiores ou de quinteiro cando sexa visible dende a vía pública.=5.A situación do
colector non dificultará a circulación necesaria para a realización dos traballos de conservación
e mantemento do edificio ou das súas instalacións.=7.2.d. Excepcionalmente poderá admitirse a
instalación de antenas nas fachadas dun determinado edificio sempre que, polas súas reducidas
dimensións, direccionalidade do faz de emisión e condicións de localización, resulten acordes
coa composición da fachada e non supoñan un menoscabo no seu ornato e decoración nin un
impacto ambiental; e sempre que, se sitúen a máis de 30 metros respecto de calquera outro
edificio existente, con ocupación habitual ou ocupacional, por enriba dun plano situado a 6
metros das zonas ou plantas habitadas deste último. As distancias haberá que consideralas
desde o sistema radiante, sempre na dirección de máxima radiación.=En calquera caso
cumpriranse as seguintes reglas:=1.Situaranse por debaixo do nivel de cornixa sen afectar a
elementos ornamentais do edificio=2.
As antenas colocaranse de forma que queden
pegadas á fachada do edificio.=3.O trazado da canalización ou cable integrarase

harmonicamente na fachada e a súa cor adaptarase á do parámetro correspondente.=4. O
colector situarase nun lugar non visible.-Art .
7.3.
PROXECTO
DE
INFRAESTRUCTURAS
COMUNS
DE
TELECOMUNICACIONS .= Na redacción dos plans parciais de ordenación, plans especiais,
proxectos de urbanización e en calquera outro instrumento de desenvolvemento do
planeamento urbanístico, así como nos proxectos de obras de nova edificación ou de
rehabilitación integral de edificios será preceptiva a inclusión de previsións respecto ó proxecto
de infraestructuras comúns de telecomunicacións (ICT), como establece a lexislación
vixente.-----Art. 8. INSTALACI ÓN DE ANTENAS DE TELEFON ÍA MÓBIL SITUADAS SOBRE
MASTROS OU ESTRUCTURAS SOPORTE
APOIADAS SOBRE O TERREO
(SITUACI ÓN EXENTA).= 1.As localizacións autorizadas serán:=a.- Sen prexuizo do disposto
nos artigos seguintes, a instalación de antenas de telefonía móbil obxecto deste artigo só será
admisible nos lugares autorizados expresamente polo Concello de Teo. Para estes efectos, o
Concello resérvase o dereito de dispoñer de localizacións no seu Térmo Municipal para este
tipo de instalacións.=b.- Gardarán unha distancia mínima de 15 metros a calquera lindeiro de
parcela. A altura máxima total do conxunto formado pola antena e a súa estructura soporte non
excederá de 35 metros.=Para poder autorizar unha localización situada a unha distancia inferior
á indicada, ou instalacións de maior altura, deberase xustificar expresamente a súa necesidade,
así como a idoneidade da localización elexida, podendo ser condicionada a súa autorización ó
cumprimento de especiais condicións de implantación, especialmente paisaxísticas e de
camuflaxe.=En calquera caso, non deberán situarse a menos de 100 metros de ningunha
vivenda ou calquera edificio con ocupación habitual.=2.No solo urbanizable, sen Plan Parcial
aprobado, só se admitirá a implantación destas instalacións con carácter provisional e, en todo
caso, en situación exenta.=3.En zonas residenciais de baixa densidade e nos núcleos rurais,
unicamente se admitirá a implantación destas instalacións na modalidade exenta. Neste caso, a
distancia dos lindeiros á antena non será inferior a 15 metros e á súa altura, que non poderá
exceder dos 25 metros sobre a rasante natural do terreo, nin situarse, con carácter xeral, a
menos de 300 metros doutra instalación similar, nin a menos de 100 metros de calquera
vivenda.=Asemade, no informe de cualificación ambiental proporcionado deberase xustificar
que as medidas de protección adoptadas en función da altura da antena mediante elementos
vexetais ou doutro tipo logran un adecuado mimetismo coa paisaxe.=4.Para autorizar calquera
instalación que se pretenda en solo rural non urbanizable deberase acreditar non só a
compatibilidade cos usos previstos e a comprobación da legalidade vixente, senón
fundamentalmente a adopción de tódalas medidas que resulten oportunas ó obxecto de
garanti-la preservación do entorno rural e medioambiental, minimizando ó máximo o seu
impacto sobre o mesmo.=Na zona rural, será necesario gardar unha distancia mínima de 300
metros entre dúas instalacións deste tipo, e non menos de 100 metros de calquera vivenda,
adoptando as medidas oportunas para reduci-lo impacto paisaxístico.=Para estes efectos, e
respectando en todo caso as condicións establecidas nesta ordenanza, potenciarase o posible o
uso compartido de infraestructuras.=Para poder autorizar unha localización situada a unha
distancia inferior á indicada, deberase xustificar expresamente a súa necesidade, así como a
idoneidade da localización elexida, podendo ser condicionada a súa autorización ó
cumprimento de especiais condicións de implantación, especialmente paisaxísticas e de
camuflaxe.=5.En polígonos industriais as instalacións deberán respectar, na medida do posible,
as distancias mínimas a lindeiros e demais normativa aplicable, colocándose o recinto colector

pegado ás naves ou edificación existentes e, con carácter xeral, deberán distar un mínimo de 100
metros de instalacións similares.=Cando o polígono limite con solo residencial, a distancia
mínima a este lindeiro non será inferior á altura da instalación.
Artigo 9. Tramitaci ón.=O Plan de Implantaci ón ser á sometido ó tr ámite previsto no
Regulamento de Actividades Molestas (R.A.M.I.N.P.). =Na tramitación será preceptivo o
informe favorablede quen teña atribuida as competencias urbanístricas e medioambientais do
Concello.=A competencia para resolve-la petición corresponde ó Alcalde ou ó Organo que
legalmente teña atribuida a competencia para o outorgamento de licencias de actividade.=A
aprobación de este Plan de Implantación será condición indispensable para que oo concello de
Teo poida outorga-las licencias pertinentes para o establecemento das instalacións. A concesión
da licencia municipal sen a previa aprobación administrativa do Plan será nula de pleno dereito.
Artigo 10. Actuaci ón e modificaci ón do Plan de Implantaci ón.=As operadoras deberán
comunicar calquera modificación ó contido do Plan de Implantación presentado, solicitando, no
seu caso, ó órgano competente para a súa aprobación a súa actualización e correspondente
aprobación para poder proceder a facer efectivos ditos cambios.--------Artigo 11. Vixencia. =Os Plans de Implantación terán unha vixencia de dous anos. Transcurrido
este término, os operadores adaptarán o plan ou presentarán un novo de cobertura actualizada.=
En todo caso non se autorizará ningunha instalación que non cumpra as determinacións que se
establecen no anexo que se incorpora á presente Ordenanza.---CAPITULO III.
Límites de exposici ón, condicions tecnol óxicas de protecci ón ambiental e de
seguridade das instalaci óns.
Artigo 12. Límites de exposici ón ás emisions radioel éctricas. Restricci óns básicas e niveis
de referencia. =En cumprimento do disposto no artigo 62 da Lei 11/1998, de 24 de abril, Xeral
de Telecomunicacións, e en desenrrolo da Lei 14/1986, de 25 de abril, Xeral de Sanidade, de
acordo coa Resolución do Consello de Ministros de Sanidade da Unión Eurpoea, de 12 de xullo
de 1999, e con fin de garanti-la axeitada protección da saúde do público en xeral, aplicaranse los
límites de exposición que figuran no Anexo II do Real Decreto 1066/2001, de 28 de setembro,
polo que se aproba o Regulamento que establece condicións de protección do dominio público
radioeléctrico.=Os límites establecidos cumpriranse nas zonas nas que poidan permanecer
habitualmente as persoas e na exposición ás emisións dos equipos terminais, sen prexuizo do
disposto en outras disposicións específicas no ámbito laboral.-Art ígo 13. Normas de protecci ón ambiental. Prohibici óns e limitaci óns ás instalaci óns.=
Queda prohibida a presencia de instalacións de radiocomunicación en centros hospitalarios e
xeriátricos, centros educativos, escolas infantiles e en todos aqueles espacios que se definan
regulamentariamente como de especial risco.=Con carácter xeral e, sen prexuizo da normativa
específica, non poderán establecerse instalacións de radiocomunicación nos bens inmobles de
interese cultural declarados monumentos pola Lei do Patrimonio Histórico e nos espacions
naturais protexidos calificados coa categoría de Microreservas e Monumentos Naturais pola Lei
de Conservación da Natureza.=Limitaranse as instalacións nos conxuntos histórico-artísticos,
zonas arqueolóxicas e xardíns declarados como bens de interese cultural, así como no resto de
categorías de espacions naturais protexidos, obrigándose a incorpora-las medidas de
mimetización ou as solucións específicas que minimicen o espacio visual.-------

Artigo 14. Outras restricci óns ós niveis de emisións radioel éctricas. = Sen prexuizo da
remisión que se realizou no artigo 10 ós límites de exposición ás emisións radioeléctricas
contempladas no artigo 6 do Real Decreto 1066/2001m tida estación radioeléctrica virá limitada
nos seus niveis de emisión por calquera das seguintes condicións:=a)A existencia de
interferencias perxudiciais ou incompatibilidades con outros servicios de telecomunicacións
previamente autorizados ou con outros servicios públicos esenciais.=b)As limitacións impostas
polo Cadro Nacional de Atribución de Frecuencias.=c)A existencia, fora da zona de servicio
autorizada á estación de niveis de intensidade de campo electromagnético superiores ós
máximos establecidos.--------Artigo 15. =O Concello, de forma xustificada, por razóns urbanísticas, medioambientais ou
paisaxísticas, e dando audiencia ós interesados, establecerá a obriga de compartir
emprazamento por parte das diferentes operadoras, seguindo os trámites previstos na normativa
estatal sobre utilización compartida de instalacións de telecomunicacións, de acordo cos Plans
de desenrrolo propostos. En todo caso, a obriga de compartir pódese desestimar se as
operadoras xustifican a imposibilidade técnica ou o Concello considera que o impacto
medioambiental ou visual do uso compartido poida ser superior ó de instalacións de
radiocomunicación que se pretendan instalar separadamente. No caso de uso compartido, o
custe do uso deberá asumirse integramente polas empresas operadoras de servicios de
radiocomunicación, exercendo o Concello funcións de arbitraxe en caso de desacordo.CAP ÍTULO IV
Réxime xur ídico das licencias sometidas a esta ordenanza
Artigo 16. Determinados requisistos para a autorizaci ón referidos ás actividades
calificadas.= 1.Os operadores que establezan redes soporte de servicios de radiodifusión sonora
e televisión e os titulares de licencias individuais, presentarán un estudio detallado, realizado por
técnico competente, que indique os niveis de exposicion radioeléctrica en áreas cercanas as
súas instalacións radioeléctricas nas que poidan permanecer habitualmente persoas.=Os
mencionados niveis de exposición, valorados tendo en conta o entorno radioeléctrico, deberán
cumpri-los límites establecidos no Anexo II do Real Decreto 1066/2001, ó que xa nos
remitimos no artigo 10 desta Ordenanza.=O citado estudio será presentado ante el Ministerio de
Ciencia e Tecnoloxía, incorporado no proxecto ou proposta técnica necesarios para solicita-la
autorización das instalacións radioeléctricas, segundo o establecido no Capítulo I, Título III, da
Orde de 9 de marzo de 2000, pola que se aproba o Regulamento de desenrrolo da Lei 11/1998,
de 24 de abril, Xeral de Telecomunicacións, no relativo ó uso do dominio público
radioeléctrico.=2.Os operadores e titulares de licencias individuais presentarán,
simultáneamente e de xeito complementario ó estudio citado, un proxecto de instalación de
señalización e, no seu caso, vallado que restrinxa ó acceso do pesoal non profesinal a zonas nas
que poideran superarse as restriccións establecidas no xa referido Anexo II. Dita sinalización ou
vallado instalarase de xeito previo á posta en servicio da instalación radioeléctrica.=3.Sen
prexuizo do establecido no apartado primeiro deste artigo, a aprobación definitiva das
instalacións estará condicionada á non superación dos límites de exposición xa
especificados.=4.Non poderán establecerse novas instalacións radioeléctricas ou modificarse as
existentes cando o seu funcionamento supoña a superación dos límites de exposición
permitidos.--

Artigo 17=Na solicitude e tramitación das licencias urbanísticas para as instalacións de
radiocomunicación en calqueira clase de sólo, a mencionada licencia somentes poderase otorgar
previa aprobación do Plan de Implantación e sempre que este Plan se axuste as súas previsións
ou ás progresivas actualizacións.--Artigo 18. Suxeción a licencia.= 1. Conforme ós artigos 168 da Lei 1/1997, de 24 de marzo, do
Solo de Galicia (LSG), e o artigo 10 do Decreto 28/1999, de 21 de xaneiro, polo que se aprobou
o Regulamento de Disciplina Urbanística para o Desenrrolo e aplicación do LSG, estará
sometida a licencia municipal a instalación con obra, no seu caso, dos equipos de
telecomunicación.=2. Ós efectos previdos nesta Ordenanza, as actividades nela reguladas se
clasifican en :=Actividades inocuas.=Actividades calificadas.=3.Son actividades inocuas as
actuacións que teñen por obxecto a instalación de
antenas de telefonía de reducidas
dimensións, estacións para usuarios de telefonía fixa con acceso vía radio, contenedores de
nodos finais de redes de telecomuniacións por cable, antenas receptoras de sinais de
radiodifusión sonora e televisión, estacións de radioaficionados, así como a instalación en
fachadas de cables ou canalizacións pertencentes a redes de telecomunicacións por cable.=4.Son
actividades calificadas as actuacións que teñen por obxecto a instalación de estacións de base de
telefonía, así como aquelas que teñen por obxecto a instalación dos equipos e elementos
pertencentes a estacións emisoras, repetidoras, reemisoras dos servicios de radiodifusión sonora
e televisión e a instalación de estacións de radioenlaces e radiocomunicacións para uso
exclusivo dunha sola entidade.--------Artigo 19. Licencias no solo non urbanizable. =Requisitos para a petición e tramitación das
solicitudes de licencia urbanística para as instalacións de radiocomunicación en solo non
urbanizable.=1.A tramitación axustarase ó establecido nesta Ordenanza con carácter xeral, coa
salvedade referida no apartado seguinte.=2. O Concello trasladará o expediente ó Órgano da
Consellería de Política Terriorial e Urbanismo competente na materia. O Concello emitirá un
dictamen sobre as solicitudess de licencia en solo non urbano e nel se fará constar todo o
referido ó impacto ou afectación da instalación sobre o medio e a proximidade a vivendas ou
zonas habitadas. O informe será negativo se non se cumpren como mínimo, as distancias
esixidas para as instalacións en solo urbano.--Artigo 20. Disposicións particulares aplicables ás activ idades calificadas. = 1. Ademáis da
documentación requerida con carácter xeral polas normas de procedemento del PGOU que sexa
necesaria e congruente coa natureza e características da instalación, de que se trate, requerirase a
presentación de proxecto técnico asinado por técnico competente e visado polo correspondente
colexio de profesional no que se inclúa, como mínimo, a seguinte documentación.=1.1 Estudio
de calificación ambiental que describa con detalle a posible incidencia da súa implantación e
funcionamento no medio natural exterior e interior das edificacións e construccións do seu
entorno, con indicación dos seguintes datos:=Acreditación do cumprimento das normas e
directrices dictadas polos órganos competentes da Administración do Estado en materia de
saúde ambiental. A estos efectos, aportarase a xustificación da aprobación do Proxecto Técnico
polo Ministerio de Ciencia e Tecnoloxía.= Impactos ambientais producidos por ruídos e
vibracións e pola expulsión forzada de aire quente ou viciado.= Impacto visual na paisaxe
arquitectónico urbano=Medidas correctoras que se propoñen adoptar para eliminar ditos
impactos e o grao de eficacia previsto.=1.2 Documentación gráfica ilustrativa do impacto visual
da instalación dende o nivel da vía pública e xustificativa da localización e da solución de
instalación na que se inclúan:=a)Fotomontaxes:=- Frontal de instalación (cando fose posible)=Lateral dereito: dende a beirarúa contraria da vía, a 50 metros da instalación.=-Lateral esquerdo:

dende a beirarrúa contraria da vía, a 50 metros da instalación.=Se o estimasen procedente os
servicios técnicos municipais, deberá aportarse ademáis, simulación gráfica do impacto visual
dende a perspectiva da visión do viandante ou dende outros puntos.=b)Plano, a escala axeitada,
da localización da instalación e do trazado cableado (a súa situación nos trazados verticais e
horizontais), se se realiza a instalación en fachada exterior.=1.3 Se fará referencia ó Plan de
Implantación previamente aprobado que contemple as características da instalación para a que
se solicita a licencia.=1.4 Medidas correctoras adoptadas para a protección contra as descargas
eléctricas de orixe atmosférico.=1.5 Declaración ou compromiso de mante-la instalación en
perfectas condicións de seguridade, estabilidade e ornamentación.=2.Será preceptivo o informe
favorable dos servicios municipais competentes en materia de medio ambiente, de patrimonio
histórico e estética urbana e, cando proceda segundo a normativa sectorial aplicable, o informe
dos órganos ou institucións
competentes en materia de protección do patrimonio histórico-artístico natural.--------Artigo 21. Disposicións particulares aplicables ás actividades inocuas.= 1.Coas solicitudes
de licencia relativas ás actividades definidas como inocuas e que, conforme co artigo 17 desta
Ordenanza precisen de licencia municipal, aportarase a seguinte documentación:=a)Solicitud de
impreso regulamentario=b)Memoria descriptiva e xustificativa das obras e instalacións con
fotomontaxes e simulación gráfica do impacto visual na paisaxe arquitectónico urbano.=c)
Planos a escala axeitada das obras e das instalacións, da localización da instalación noa
construcción ou no edificio e do trazado do cableado se a instalación proxectada se realizara na
fachada exterior.=d)Certificación da acreditación oficial da empresa responsable das obras e
instalacións.=2.Concederase simultáneamente a licencia que autorice as obras e a que autorice a
instalación e o funcionamento da actividade ou instalación nas condicións reflexadas no
documento da licencia, sen prexuizo das comprobacións que a administración municipal
considere procedente realizar no exercicio das facultades de control e de disciplina que a
normativa vixente lle otorga.Artigo 22. Disposicións de car ácter xeral. =1.A documentación que se acompañará á
solicitude, da que se adxuntarán tres copias, presentarase no Rexistro Xeral do Concello. Esta
documentación acompañarase da documentación acreditativa do cumprimento das obrigas
tributarias que determinen as Ordenanzas Ficais correspondentes.=2.A falta desta
documentación a que fai referencia o artigo anterior deberá solucionarse no prazo de 10 días a
partires da notificación que sobre estos efectoss emita o Concello ó interesado. A non
subsanación en prazo comportará a desestimación da solicitude.=3.Conferirase un trámite de
audiencia ós interesados qeu poidan resultar afectados polo outorgamento da licencia.=4.As
licencias para a instalación de servicios de radiocomunicación poderán revisarse a instancia do
Concello cando transcurran como mínimo, dous anos dende a súa autorización ou última
revisión, sempre que a evolución tecnolóxica faga posible aplicar solucións que disminúan o
impacto visual ou as modificacións do entorno fagan necesario reducir aquel impacto.=5.A
competencia para resolve-la petición corresponde o Alcalde-Presidente. A resolución
concendendo ou denegando a licencia urbanística deberá dictarse no prazo dun mes dende a
entrada da solicitude no Rexistro. O cómputo do prazo de resolución quedará en suspenso
durante o prazo que se conceda ó interesado para solucionar deficiencias, plazo de suspensión
que non poderá exceder de tres meses.--------CAP ÍTULO V
Inspecci ón, revisi ón e conservaci ón

Artigo 23. Inspecci ón e certificaci ón das instalaci óns radioel éctricas. -------1.Será requisito previo á utilización do dominio público radioeléctrico por parte dos operadores,
a inspección ou recoñecemento satisfactorio das instalacións polos Servicios Técnicos do
Ministerio de Ciencia e Tecnoloxía, nos termos establecidos no artigo 65 da Lei 11/1998, de 24
de abril, General de Telecomunicaciones.=2.As instalacións radioeléctricas realizaranse por
instaladores de telecomunicacións inscritos, para o tipo correspondente de Telecomunicación,
segundo o disposto no Real Decreto 279/1999, de 22 de febreiro, polo que se aproba o
Regulamento Regulador das Infraestructuras Comúns de Telecomunicacións para o Acceso ós
Servicios de Telecomunicación no Interior dos Edificios e da Actividade de Instalación de
Equipos e Sistemas de Telecomunicacións.=3.Os titulares de licencias individuais, deberán
remitir ó Ministerio de Ciencia e Tecnoloxía, no primeiro trimestre de cada ano natural, unha
certificación emitida por técnico competente de que se respetaron os límites de exposición
establecidos no artigo 10 desta Ordenanza durante o no anterior. Este Ministerio poderá ampliar
esta obriga a titulares de outras instalacións radioeléctricas.-Artigo 24. Conservaci ón e revisi ón.=Os operadores están obrigados a manter as súas
instalacións nas debidas condicións de seguridade, estabilidade e conservación, así como a
incorpora-las melloras tecnolóxicas que aparezan e contribuir a reduci-los niveis de emisión dos
sistemas de radiantes e a minimiza-lo impacto ambiental e visual de acordo cos fins desta Lei.=
Os operadores terán que revisa-las instalacións anualmente, notificando no prazo de tres meses
á Consellería competente a acreditación de dita revisión.=Os titulares das instalacións estarán
obrigados a subsana-las deficiencias de conservación nun prazo máximo de quince días a
partires da notificación da irregularidade. Cando existan situacións de perigo para as persoas ou
bens, as medidas deberán de adoptarse de forma inmediata.=Nos supostos de cese definitivo da
actividade ou existencia de elementos da instalación en desuso, o operador, ou no seu caso, o
propietario das instalacións deberán realizar as actuacións necesarias para desmantelar e
retira-los equipos de radiocomunicación ou seus elementos, e deixa-lo terreo, a construcción ou
edificio que sirva de soporte a dita instalación, no estado anterior ó establecemento dos
mesmos.=Cando os servicios municipais detecten un estado de conservación deficiente, lo
comunicará ós titulares da licencia para que adopten as medidas oportunas no prazo de quince
días ou inmediatamente en caso de urxencia. De non ser así, a instalación poderá ser retirada
polos servicios municipais, a cargo do obrigado.-------Artigo 25. Obrigados ó cumprimento. =Quedan específicamente obrigados ó cumprimento da
presente Ordenanza as empresas operadoras de telefonía móbil persoal e de outros servicios de
telecomunicación e difusicón, titulares das instalacións e antenas.=En caso de incumprimento
dos preceptos desta Ordenanza, os servicios técnicos municipais poderán ordea-la adopción das
medidas que acaden o efecto de restaura-la legalidade infrinxida, segundo o que establece o
Regulamento de Disciplina Urbanística de Galicia e demáis normativa urbanística aplicable.=As
órdenes de desmontaxe e retirada das instalacións de antenas realizaranse por empresas titulares
da instalación no prazo máximo de quince días ou inmediatamente en caso de urxencia.=As
medidas de execución subsidiaria son independientes e compatibles coas que se poidan
impoñer en concepto de sanción.-------CAP ÍTULO VI
Réxime de protecci ón da legalidade e sancionador das infracci óns.
Artigo 26. Protecci ón da legalidade. =1.As accións ou omisións que vulneren o disposto nesta
Ordenanza poderán motivar a adopción das medidas que a continuación se
establecen:=a)Restitución da orden urbanístico vulnerado=b)Imposición de multas ós

responsables trala tramitación do correspondente procedemento sancionador.=2. En todo caso,
a Administración municipal adoptará as medidas tendentes a repoñe-los bens afectados ó
estado anterior á producción da situación ilegal.------Artigo 27. Infracci óns e sanci óns.=
As sancións ou omisións que vulneren o disposto
nesta ordenanza respecto das normas urbanísticas sobre localización, instalación e
funcionamento dos equipos de telecomunicación constituen infraccións urbanísticas que serán
sancionadas de conformidade co establecido na normativa urbanística vixente e nos artigos
seguintes.-Artigo 28. Clasificaci ón das infracci óns.=1.As accións ou omisións que vulneren o disposto
nesta Ordenanza constituen infraccións urbanísticas que poden ser calificadas como moi
graves, graves ou leves:=2.Son infraccións moi graves:= A construcción de instalacións que
non estén incluídas nos Plans de Implantación.=O funcionamento da actividade superando os
niveis máximos de emisión de radiacións e distancias de seguridade legalmente vixentes.=3.Son
infraccións graves:=A instalación con obras, no seu caso, sen licencia dos equipos de
telecomunicación ós que se refire o artigo 17 desta Ordenanza.= O funcionamento da
actividade cos seus equipos de comunicacións ós que se refire o artigo 17.4 desta Ordenanza
sen respeta-las condicións que figuren incorporadas á autorización ou licencia concedida.=O
incumprimento dos deberes de conservación, certificación, revisión e retirada das instalacións
dos equipos de telecomunicacións ós que se refiren los artigos 22 e 23 desta Ordenanza.=O
incumprimento dos prazos de adecuación das instalacións existentes establecidos na
Disposición Transitoria Única do Real Decreto 1066/2001, de 28 de setembro.=4.Son
infraccións leves:= As accións ou omisións que vulneren o disposto nesta Ordenanza
relativas á instalación de equipos de telecomunicacións ós que se refire o seu artigo 16.3=En
todo caso, cando no procedemento sancionador se demostre a escasa entidade do dano
producido ós intereses xerais, as accións ou omisións que vulneren o disposto nesta Ordenanza
serán calificadas como infraccións leves.-----Artigo 29. Sanci óns.=1.A determinación das sancións que corresponda impoñer por comsión
das infraccións tipificadas nesta ordenanza realizaranse da seguinte maneira:=a) Sancionarase
con multa do 1% ó 5% do valor da obra, instalación ou actuación realizada, a comisión das
infraccións leves ás que se refire o artigo 27.4 da Ordenanza.=b) Nos supostos previstos no
seu artigo 27.3 aplicaranse as seguintes:=Serán sancionados con multa do 1% ó 15% do valor
das obras complementarias que fose necesario realizar para cumpri-los deberes contemplados
nos artigos 22 e 23 desta Ordenanza, calculado polos servicios técnicos municipais.=Serán
sancionados con multa do 5% ó 15% do valor da instalación, calculado polos servicios técnicos
municipais, os que realicen as actuacións previstas nesta ordenanza sen licencia, sempre que
ditas actuacións fosen legalizables.=Serán sancionadas con multa do 15% ó 30% do valor da
instalación, calculado polos servicios técnicos municipais, quenes realicen as actuacións
previstas nesta ordenanza sen licencia, sempre que ditas actuacións non fosen legalizables.=
Serán sancionados con multa do 15% ó 30% do valor da instalación, calculado polos servicios
técnicos municipais, quenes non adecúen as instalacións existentes dentro dos plazos
establecidos na Disposición Transitoria Única do Real Decreto 1066/2001, de 28 de
setembro.=c) Sancionarase con multa do 30% ó 50% do valor da obra, instalación ou
actuación realizada, a comisión das infraccións moi graves ás que se refire o artígo 27.2 da
Ordenanza.=As actuacións reguladas nesta Ordenanza que a pesar de estares amparadas nunha
licencia, se realicen en contra das condicións por ela impostas serán consideradas, ós efectos de
aplicación do réxime de protección da legalidade e sanciondor das infraccións correspondentes,

como actuacións sen licencia e se impoñerá a sanción de acordo cos criterios establecidos nos
apartados anteriores.-

Artigo 32. Suspensi ón do funcionamento da instalaci ón.=Por razóns de seguridade, a
Administración poderá acordar, tanto durante a tramitación do procedemento, como
previamente a súa iniciación, como medida provisional, a suspensión do funcionamento da
instalación.--Artigo 33. Aplicaci ón das sanci óns e prescripci ón.=No relativo á aplicación das
sancións previstas nesta Ordenanza, e á prescripción das infraccións tipificadas nela, estarase ó
establecido sobre o particular na normativa urbanística vixente en Galicia e á restante de
aplicación. =SECCI ÓN SEGUNDA=TAXAS POR UTILIZACI ÓN PRIVATIVA E
APROVEITAMENTO
ESPECIAIS CONSTITU ÍDOS EN DOMINIO P ÚBLICO
LOCAL.= Artigo 34. Taxas. =1.- As instalacións reguladas nesta ordenanza producirán a obriga
de paga-las taxas e os impostos correspondentes da ordenanza fiscal que lle sexa de aplicación.
2.- Igualmente, a execución das instalacións producirá a obriga de paga-lo imposto sobre
construccións, instalacións e obras establecido na Lei reguladora das facendas locais e na
correspondente ordenanza fiscal municipal.=Disposición Adicional Única. =No prazo dun ano,
contado a partires da entrada en vigor, desta Ordenanza, o Concello creará un rexistro especial
no que se inscriban todas as instalacións de emisión e recepción dos servicios de
telecomunicacións existentes en Teo. A inscripción rexistral realizarase de oficio ou por petición
dos interesados e conterá os datos relativos ó titular da licencia e ás condicións impostas para a
autorización da instalación.=ANEXO=Área de protecci ón o distancias m ínimas en zonas
abertas e de exposici ón ou uso continuado a cumplir polas antenas sectoriais do tipo de
telefon ía móbil.=Neste anexo inclúense unhas restriccións adicionais de protección a cumplir
en aquelas zonas abertas, sen protección de edificacións, onde exista un uso e exposición
continuada para as persoas.=Estas restriccións adicionais implican a determinación dun área de
protección en forma de paralelepípedo cunhas distancias mínimas ós sistemas radiantes (10 m x
6 m x 4 m), para dar maior garantía de preservación do espacio vital das
persoas.=Paralelepípedo de protección: É un paralelepípedo trazado a partir do extremo da
antena na dirección de máxima radiación (figura 1).=No interior deste paralelepípedo no poderá
existir ningunha zona de paso onde exista un uso e exposición continuada para as persoas. No
caso de que dicho volume de protección coincida con algunha zona de paso, será obligatorio
modifica-la posición do sistema radiante.As distancias haberá que consideralas desde o sistema
radiante, sempre na dirección de máxima radiación.---
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O Sr. Hombre manifesta que esto ven a engadirse á moción que xa presentara no seu
día o Sr. Parajó, e di que este é a fusión de varios regulamentos que caeron nas súas mans.O Sr. Parajó manifesta que se usaron regulamentos de Zaragoza, Santiago e a FEGAMP,
que se pideu información ó asesor xurídico e que deron a súa opinión os técnicos municipais.
Opina que esta é unha ordenanza necesaria para que os veciños non teñan problemas cando lles
queiran instalar unha antena cerca das casas. Di que hai unhas distancias mínimas, e que con
esta ordenanza quedan bastante delimitadas, e que deberá ser contemplada no Plan Xeral. Di
que lle gustaría que se aprobase unanimemente para facer máis forza, por se logo hai problemas
coas empresas.--O Sr. Alcalde manifesta que se falou co concello de Santiago sobre o tema, o revisaron
os técnicos e o asesor municipal. Di que en Santiago a teñen exposta e que parece que vai haber
algunha modificación nas distancias.O Sr. Parajó manifesta que estan abertos a admitir suxerencias por se algún grupo quere
presentar algunha.--O Sr. Filloy manifesta que efectivamente é necesario regula-la instalación de antenas,
pero que lamenta que lamenta que non se tomara antes en serio este tema.O Sr. Alcalde
respóndelle que se agardou pola ordenanza da FEGAMP ata que saeu.O Sr. Fandiño manifesta que existe unha importante sensibilización social sobre este
tema, e que as empresas sempre van incidir na argumentación de que este tipo de instalacións
non son nocivas. Opina que é interesante a aprobación desta regalamentación, e que xa que o
Sr. Alcalde parece que se molestou en miralo, que non ve porque non a presenta o grupo de
goberno.----O Sr. Tallón manifesta que se está todo correcto, que non ten nada en contra.---O Sr. Noriega di que o BNG presentara unha iniciativa neste senso, pero que era de
carácter xeral e non tan completa coma esta. Manifesta que o outro día lle deron esta ordenanza

e que a leu, pero que variaron a opinión de apoiala e di que van absterse porque non considera
serio que se varíe media hora antes do pleno, xa que parece que se eliminou o punto terceiro do
artigo 22, e que as últimas páxinas, referidas ás taxas tamén se eliminaron, aínda que di que está
seguro que eso foi idea do grupo de goberno. O Sr. Parajó respóndelle que o grupo de goberno
non interviu para nada nestas modificacións, e que se se fixeron foi polo informe do asesor que
dixo que algunhas cousas se estaban repetindo, e que o das taxas foi porque a de Santiago non
as tiña, e que calcular estas taxas era moi complicado, que entón se tomou esa parte da de
Santiago, que non pón nada deso, e que se fixo así para evitar a parte engorrosa. Manifesta que
na Comisión tamén se dixo que se algún grupo quería incorporar algo, que podía facelo, que
tanto o Sr. Hombre coma el mesmo estarían dispostos a asumilo. O Sr. Noriega respóndelle que,
sen embargo, estarán de acordo con el en que fallaron as formas, e o Sr. Parajó dille que non lles
chegou o informe do asesor ata as dous e dez da tarde de onte. O Sr. Noriega di que rectifica, e
que o seu grupo está disposto a asumir esta ordenanza, deixando patentes as queixas polas
formas empregadas, e pide que non se elimine o punto terceiro do artigo 22, aínda que resulte
redundante. O Sr. Parajó dille que na copia que repartiu antes do pleno ós grupos figura ese
punto, polo que se vai manter.
Sometida a votación esta moción é aprobada unanimente polos quince concelleiros
asistentes, sendo o número legal o de dezasete.
O Sr. Fandiño solicita explicación de voto e di que lle parece ben que se aprobe esta
ordenanza, pero que presentar unha moción deste tipo implica prepara-lo texto e que se hai
algunha modificación hai que saber explicalo e non cortar porque outros digan que haxa que
facelo, e opina que esta moción debería tela presentado o grupo de goberno.---O Sr. Parajó manifesta que refundir toda a información que lles chegou sobre o tema
non foi nada fácil, e que os veciños estarán de acordo nesta ordenanza porque é interesante para
eles.4.- ACEPTACION CESION CAMIÑO.- O Sr. Secretario manifesta que uns veciños
de Osebe acordaron ceder ó concello un camiño, construido sobre a finca número 1671.
A Sra. Bugallo di que este punto hai que retira-lo da orde do día, porque falta a
autorización do propietario da finca 1671-4. O Sr. Parajó di que a 1671-4 non afecta ó camiño,
que o propietario faleceu e que os herdeiros son seis irmáns, dos que cinco non se atoparon. A
Sra. Bugallo manifesta que mentras non haxa un informe xurídico ó respecto, a finca 1671-4
está afectada. O Sr. Parajó di que o asesor quedou en mandar outro informe ó respecto.O Sr. Noriega manifesta que este asunto debe quedar sobre a mesa ata que se reciba
máis información.O Sr. Parajó di que ó principio se recolleron as firmas, e que logo, como non apareceron
os outros irmáns, se pediu o informe xurídico.
O Sr. Alcalde di que este asunto queda sobre a mesa para que se recabe máis
información .
5.- PERMUTA DE LEIRAS .-Dada conta do expediente que se tramita para permuta
da parcela nº 345-2 do plano xeral parcelario da zona de concentración de Cacheiras-Recesende,
propiedade deste concello con carácter de propio, que se describe así:-"Finca rústica, nº 345-2 do Plano xeral parcelario da zona de concentración de
Cacheiras-Recesende, dunha extensión superficial de vintenove áreas e oitenta e cinco
centiáreas(2985 m2).Pola finca propiedade de “MACOGA S.A.”que a continuación se describe:-------

“Finca rústica, parcela resultante da segregación da finca nº 345-1 do plano xeral de
concentración parcelaria de Cacheiras-Recesende, que se sinala co nº 345-1A, en Raxó,
parroquia de Cacheiras. Ten unha extensión superficial de vintenove áreas e oitenta e cinco
centiáreas (2985 m29. Linda polo Norte e Este, camiños; Sul, masa común nº 345-5, hoxe
propiedade municipal, terreo excluido e salida a camiño; e Oeste, Alfonso Blanco Gacio e
Manuela Leborán Seoane. Inscrita no Rexistro da Propiedade de Padrón, ó tomo 461, libro 132,
folio 209, finca número 13421.-------RESULTANDO: Que o presuposto ordinario deste concello para o ano 2.001,
prorrogado ó 2002, ascende a catro millóns novecentos oitenta e oito mil catrocentos euros con
trinta e oito céntimos (4.988.400,35 euros).--RESULTANDO: Que os bens descritos foron avaliados polo perito agrícola D. Luis
Moreira Matos na cantidade de 29850 euros a finca de propiedade municipal e na mesma
cantidade a finca ofertada por “MACOGA S.A.”.-----RESULTANDO que a causa da permuta se xustifica pola necesidade de aumenta-lo
campo da festa de Raxó.-----O Sr. Alcalde di que se fixeron as xestións precisas para permuta-la finca, e que a única
condición que puxeron foi que se lles fixese un muro como o que teñen, e opina que é
necesario ter terreo ó lado da capela para que poidan dispor del os veciños e as comisións de
festas.-------O Sr. Fandiño pregunta canto costa face-lo muro, e respóndeselle que aínda non se
sabe.--------O Sr. Noriega maniféstase a favor da permuta, aínda que di que as condicións lle
parecen un pouco duras. O Sr. Alcalde di que a valoración das fincas é a mesma, que a finca
deles dá a dúas entradas e que a do concello só ten un frente. O Sr. Noriega di que sabe que
esta é unha reivindicación parroquial e que polo tanto o seu grupo vai apoia-la permuta.----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
conce llo, por unanimidade dos quince asistentes, sendo o número legal o de dezasete, acorda:1º.- Prestarlle exacta conformidade ós valores asignados ás fincas polo périto agrícola D.
Luis Moreira Matos.------2º.- Aproba-la permuta da finca nº 345-2 do Plano xeral da zona de concentración
parcelaria de Cacheiras-Recesende, propiedade deste concello, pola finca nº 345-1 situada en
Raxó, do plano xeral de concentración parcelaria de Cacheiras-Recesende, propiedade de
“MACOGA S.A.”, tendo en conta que non existe unha diferencia na avaliación das fincas, polo
que non hai lugar a aboar ou recibir diferencias de valor.------3º.- Facultar a D. Armando U. Blanco Martínez, Alcalde-Presidente deste concello, para
outorgar escritura pública e para continua-los demais trámites do expediente.-4º.- Que, dado que o valor dos bens obxecto de permuta non excede do vintecinco por
cento do presuposto anual da Corporación, se lle dea conta do expediente á Consellería da
Presi- dencia e Administración Pública da Xunta de Galicia, en cumprimento do disposto no
art. 109.1 do Regulamento de Bens das Entidades Locais.-----6.- ANEXO PLAN PRODER .- O Sr. Alcalde manifesta que en setembro do ano 2001
se aprobou en pleno o participar na Asociación de Desenvolvemento Sar -Ulla, e di que se
pediu unha subvención do programa “Leader”, que non a concederon e que se pasaron as

cantidades para o 2002, pedíndose de novo unha subvención, para a que valeu practicamente
toda a documentación que se tiña do ano anterior. ----O Sr. Filloy manifesta que se vai abster neste punto.---O Sr. Noriega di que o único que notaron foi que os obxectivos son un pouco xenéricos,
e o Sr. Alcalde respóndelle que vai así en tódolos concellos. O Sr. Noriega dille que o sabe, e
que os cartos supoñen un pequeno esforzo, pero que lle parece ben esta solicitude, polo que van
a votar a favor.-------O Pleno do concello, por catorce votos a favor e unha abstención (do Sr. Filloy Villar),
sendo o número legal o de dezasete e de asistentes o de quince acorda:1º.- Comprometerse a realizar unha aportación económica á financiación dos programas
de desenvolvemento rural PRODER II ou AGADER no ámbito territorial da “Asociación de
Desenvolvemento SAR-ULLA”, da que este concello é membro participante, por un importe
141.500 Euros, que figurará nos presupostos anuais.--2º.- Establece-lo reparto da citada cantidade por anualidades durante o periodo de
execución dos programas de desenvolvemento rural PRODER II e AGADER, de tal xeito que
no cadro que segue se precisa a anualización da participación citada:--ANO
EUROS

2.002

2.003

2.004

2.005

2.006

2.007

2.008

12.160,51

24.465,35

30.176,29

33.643,04

41.054,81

-------

--------

3º.- Facultar ó Sr. Alcalde-Presidente para continua-los demais trámites do expediente.-7.- PLAN CONCERTADO .- O Sr. Alcalde dá conta do Plan Concertado de Servicios
Sociais deste concello.--------O Sr. Tallón manifesta que quere facer un par de preguntas, aínda que non tivo tempo
para mira-la documentación. Pregunta se se fixo a reestructuración dos Servicios Sociais, e o Sr.
Alcalde respóndelle que se están facendo as obras no novo edificio, que onte pintaron, e que se
vai pasar para alí o departamento tan pronto se poida. O Sr. Tallón pregunta cantos cartos se van
gastar en festas, e o Sr. Alcalde respóndelle que agora non o sabe, que llo dirán despois.
O Sr. Noriega manifesta que o BNG reivindicou fai agora un ano e dous meses a
creación do Consello Local de Servicios Sociais, que ó seu entender, e que di que así aparece
recollido na Lei, é o órgano competente para elaborar unha proposta de Plan Concertado. Opina
que este Consello debería estar constituido, co asesoramento técnico necesario, por
representantes das entidades locais, sindicatos, empresarios e colectivos veciñais. Di que un ano
e dous meses despois, e cando se comeza a debater en pleno este plan concertado, o seguen
reivindicando. Manifesta que solicitaran daquela ó Sr. Alcalde que temas de tanta importancia
non foran levados a pleno con condicionantes de tempo para poder permiti-lo debate e as
aportacións ó plan antes de que remata-lo prazo para presentalo. Di que como saben que o
prazo para presenta-lo Plan Concertado diante da Xunta está a piques de rematar, volven a
solicita-lo mesmo. Manifesta que empregará a súa intervención para facer unha valoración deste
plan en dúas direccións: as responsabilidades políticas no mal funcionamento do departamento
e a distribución das partidas no Plan Concertado. Di que, en canto as responsabilidades
políticas, se anunciaba desde a Alcaldía o ano pasado no debate do Plan Concertado unha
reestructuración do departamento de Servicios Sociais, e que de tal reestructuración nada se
sabe desde o grupo municipal do BNG, agás a retirada da xefatura a unha traballadora do
mesmo. Manifesta que nestes intres nos atopamos cun departamento máis desestructurado ou

máis anárquico, que di que evidentemente repercute no servicio que se lle dá ós veciños, que
opina que non é bó. Di que desde o BNG sempre se solicitou a figura dun responsable político
no departamento , e que na actualidade é o Sr. Aller o que pón o cargo e o Sr. Hombre o que
toma as decisións sen pertencer oficialmente ó grupo de goberno. Di que evidentemente
responsabilizan desta situación creada ó Sr. Alcalde, por se-lo xefe de persoal e o responsable
político do grupo de goberno, e que independentemente de incompatibilidades persoais que
poida haber no departamento e situacións que o BNG coida que están propiciadas polo Sr.
Alcalde, di que é responsabilidade del que cada persoa teña delimitada a súa tarefa para que o
servicio que se lle dea ós veciños sexa un servicio de calidade, que di que a fin de contas é o
único importante. Manifesta que, en canto á distribución do Plan, desde o grupo municipal do
BNG coidan que o Plan Concertado debe asegura-las necesidades básicas dos veciños,
recollidas nos Servicios Sociais primarios, para garantir unha mínima calidade de vida e de
integración nesta sociedade, e que polo tanto consideran estes servicios sociais como
prioritarios e que coidan que non aparecen recollidos na súa xusta medida no reparto que se fai
neste Plan Concertado. Opina que non aparecen recollidos e que incluso diminúen en
porcentaxe total respecto ó ano pasado porque este Plan Concertado lles parece evidentemente
electoralista, a un ano das eleccións, e que priman nunha porcentaxe maior que o ano pasado
os coñecidos como Servicios Sociais especializados en ocio, no que se inclúen viaxes e
comidas. Di que desde o BNG non dubidan que sexa necesario ofertar ós veciños actividades
tendentes a enche-lo tempo de lecer pero que nunca compartirán que se teña previsto destinar
máis cartos en viaxes, 113.000 euros, que nos proxectos de axuda no fogar e de apoio á
unidade de convivencia, que son 76.000 euros. Di que coidan que hai necesidades que son
básicas, e que non é de recibo, por exemplo, que o proxecto de aloxamento alternativo tendente
a proporcionar en caso de emerxencia un teito onde durmir pase dos 12000 euros do pasado
ano ós 1080 deste ano, mentras que aparecen proxectos de cursos de cociña que levan 10.000
euros. Di que xa non fala dos 120.000 euros dedicados ó centro polivalente, porque opina que
se debería de abrir unha comisión de investigación encamiñada a coñecer como un local
sociocultural pode, a modo de burato negro, absorber tantos cartos e permanecer pechado.
Manifesta que, en resumo, opina que este plan concertado se define, igual que se se estivese a
falar do Sr. Alcalde, con dous conceptos, desorganizado e populista-electoralista, e que desde o
BNG coidan que esta fórmula evidentemente non é boa para o concello e que por moitas
paparotadas e viaxes que se fagan, que a xente xa sabe que peixe hai na alcaldía. O Sr. Alcalde
pregúntalle para quen mirou cando falou de peixes, porque ó mellor habería que bota-la cana e
ver quen pica.----O Sr. Filloy manifesta que os Servicios Sociais municipais están cada vez máis
desorganizados porque hai un interese neso.-O Sr. Fandiño manifesta que os Servicios Sociais eran o departamento que mellor
funcionaba no concello, e que agora se está a converter nunha caixa de grilos; di que ó mellor o
Plan Concertado non é tan fácil de copiar como unha moción, e que así sae como sae.-O Sr. Tallón manifesta que ó mellor se deberían gastar menos cartos en festas e máis
nos Servicios Sociais.--------O Sr. Noriega considera que a suba nos servicios especializados, en detrimento dos
primarios, é unha medida electorista, e que visto que a avaliación do ano 2001 é necesaria para
que dean cartos este ano, que despois de lela comprobou que non se cumpriran os obxectivos,
e que ó mellor non dan cartos. Opina que entón, a responsabilidade sería do Sr. Alcalde.Sometido a votación, este punto acada nove votos a favor (dos Sres. Blanco Martínez,
Castroagudín Valladares, Cajaraville Campos, Ouro Calvelo, Aller Suárez, Fernández

Fernández, Mata Iglesias, Parajó Liñares e Hombre Eiras), cinco en contra (dos Sres. Noriega
Sánchez, Filloy Villar e Tallón Mesías, e das Sras. Bugallo Rodríguez e Amieiro Rodríguez), e
unha abstención (do Sr. Fandiño Pazos), polo que resulta aprobado.----8.- MOCION AUGA E ALCANTARILLADO FAMILIAS NUMEROSAS .- O Sr.
Portavoz do grupo de goberno dá lectura á moción sobre “ O desconto nos recibos de auga e
alcantarillado para as familias numerosas deste concello”, que copiada literalmente, di o que
segue:” EXPOSICIÓN DE MOTIVOS= Desde fai moitos anos, e como de todos é sabido,
existe unha clara tendencia ó envellecemento da poboación do noso país.= Tamén é de
coñecemento público que as parellas novas tenden , en gran medida, a ter un número moi
limitado de fillos, un ou dous máximo.= O Grupo Popular do concello de Teotamén é
consciente de que as medidas de apoio ás familias numerosas por parte das institucións son, na
maioría dos casos, insuficientes.= É polo que se interesa do Pleno do concello a adopción do
seguinte ACORDO= O Pleno do concello, en aras de tentar axudar dentro do posible ás familias
numerosas, e tendendo asimesmo a fomenta-lo aumento da natalidade, acorda modifica-las
ordenanzas reguladoras do prezo público da auga e maila do alcantarillado, e conceder un
desconto do 50% nos recibos da auga e alcantarillado ás familias numerosas (oficialmente
recoñecidas), veciñas deste cocnello(que estean empadronadas) e así o soliciten”.-------O Sr. Alcalde manifesta que está no ánimo do grupo de goberno o baixarlle un pouco os
impostos ás familias numerosas, que xa deben sufrir uns maiores gastos debido a cantidade de
fillos que teñen.------O Sr. Filloy di que ve ben a iniciativa e pregunta cantas familias numerosas hai en Teo.
Respóndeselle que entre 200 e 250 familias. O Sr. Filloy pregunta se se vai ter en conta a renda
per cápita e respóndeselle que en principio é para tódalas familias.----O Sr. Fandiño manifesta que este é o pago dun servicio e non dun imposto, e que nos
podemos atopar coa desagradable sorpresa de que se lle reduza a unha familia cunha renda
superior, e que se lle cobre a unha familia unha renda menor, co que se fomentaría unha
desigualdade. Opina que se debería ter en conta a renda per cápita.-----O Sr. Tallón di que a súa liña é coma a do Sr. Fandiño, xa que ó mellor hai moitas
familias numerosas que teñen unha renda maior ca outras, e di que o apoiaría se se tivesen en
conta as rendas.------O Sr. Noriega manifesta que esta medida lle parece populista, e que non é de recibo, xa
que hai familias numerosas que ó mellor teñen menos necesidade ca outras que non son
numerosas. Maniféstase a favor dun desconto, pero que se debe facer en base á renda. Di que tal
e como está agora, a medida queda moi bonita, pero opina que non é real.------O Sr. Filloy di que os concelleiros que acaban de intervir teñen razón, xa que ó mellor se
lle está aplicando a reducción a familias de alto poder adquisitivo, e que ó mellor sería ben
pensar neso.O Sr. Fandiño manifesta que esta reducción se aplica sobre o pago dun servicio, e que ó
mellor se lle vai cobra-la auga a un veciño que a usa para beber, e que quizais se lle vaia cobra-la
a metade a outro que a use para enche-la piscina.------O Sr. Tallón pregunta se se fixo algún estudio, e respóndeselle que non, que se acordou
aplica-lo desconto a tódalas familias numerosas.-------A Sra. Bugallo opina que debería mirarse que gastos acarrea esto e que ó mellor debería
retirarse e estudiarse máis detidamente, xa que é posible que algunhas persoas utilicen a auga
para enche-la piscina. Opina que cunha moción así debería traerse unha previción de gastos e
unha previsión da subvención segundo a declaración da renda de cada familia. Dille ó Sr.

Alcalde que se quere facelo ben, debería trae-la moción con todo esto. O Sr. Alcalde manifesta
que van mante-la moción así. A Sra. Bugallo manifesta que nestas condicións, o grupo
municipal do BNG non vai continuar na sala.Nestes momentos abandonan a sala o Sr. Noriega Sánchez e as Sras. Bugallo Rodríguez
e Amieiro Rodríguez.--------Sometida a votación, a moción acada nove votos a favor (dos Sres. Blanco Martínez,
Castroagudín Valladares, Cajaraville Campos, Ouro Calvelo, Fernández Fernández, Aller
Suárez, Mata Iglesias, Parajó Liñares e Hombre Eiras) e tres en contra (dos Sres. Filloy Villar,
Fandiño Pazos e Tallón Mesías), sendo o número legal o de dezasete e o de asistentes o de
doce, polo que resulta aprobada.-----O Sr. Filloy solicita explicación de voto e di que esta de acordo con aplicar un desconto
ás familias numerosas, pero que do xeito como o fai o grupo de goberno, que vota en
contra.---O Sr. Fandiño pide explicación de voto e di que vota en contra porque esto lle parece
unha ultraxe a tódolos veciños de Teo.--------O Sr. Parajó tamén solicita explicación de voto e di que vota a favor e que pensa habería
que mirar se algunhas outras familias que cobran pensións ou axudas se poderían meter nesta
iniciativa.---Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as once 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 EXTRAOR DINARIA URXENTE
CONCELLO QUE TIVO LUGAR O DÍA 31 DE MAI O DE 2002.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
Dª Ánxela Bugallo Rodríguez
Dª Soedade Amieiro Rodríguez
D. Manuel Tallón Mesías
Dª Mª Angélica Blanco Fernández
D. Miguel A. Hombre Eiras
D. F. Manuel Parajó Liñares
D. Mario Fandiño Pazos
D. Manuel A. Filloy Villar
Secretario:
D. Jesús Naveira Vázquez.

DO PLENO

DO

Na casa do concello de Teo, a trinta e un de maio
de dous mil dous.--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. Martiño Noriega
Sánchez.--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.
Alcalde manifesta que dando cumplimento ó artigo
41 da Lei do Solo de Galicia, é necesario dar
coñecemento ó pleno da entrada do avance do Plan Xeral de Ordenación Urbana, e que hai que
declara-la sesión de urxencia.A Sra. Bugallo manifesta que quere expresar unha cuestión de orde, á que dá lectura, e
que copiada literalmente, di o que segue:”Os concelleiros e concelleiras abaixo asinantes,
mmbros da Corporación Municipal de Teo, diante da convocatoria urxente de sesión do Pleno
Municipal para o día 31 de maio de 2002 EXPOÑEN= 1.- Na convocatoria recibida o día 30 de
maio, ás 19:00 horas, figura como segundo punto da orde do día (tra-la declaración de
urxencia):” Dar coñecemento ó Pleno da Entrada do Plan Xeral”.= Sen embargo, esta
convocatoria non se axusta ó establecido na Lei do Solo de Galicia, que no seu artigo 41
establece textualmente: “Acordada a redacción de calquera instrumento de ordenación
urbanística, formularase un avance do plan que sirva de orientación á súa redacción, no que se
conteña a estratexia, directrices e obxectivos xerais do plan, que será sometido a coñecemento
do pleno do concello.”= Os concelleiros asinantes manifestan que con esta convocatoria se
incumple manifestamente a Lei do Solo de Galicia, xa que “Dar coñecemento ó Pleno da
entrada” (expresión recollida na convocatoria) é un mero trámite de notificación que mesmo
podería facerse por escrito, mentras que “Someter a coñecemento do Pleno”, segundo as
acepcións recollidas no Diccionario da Real Academia, é: Subordinar a súa vontade á do
Pleno...; Propoñer á consideración do Pleno...; Supeditar á decisión do Pleno...=
Consecuentemente, e eliminada toda dúbida do establecido na Lei, é evidente que para poder
tomar decisións sobre algo(neste caso, nada menos que determinar estratexias, directrices e
obxectivos, segundo a Lei do Solo de Galicia) hai que coñece-los documentos sobre os que se

vai decidir.= A falla de información dos concelleiros da corporación municipal de Teo, ó non
dispoñer do Avance do Plan, é manifesta e incapacítaos para tomar calquera decisión ou
consideración sobre o devandito Plan como esixe a Lei do Solo de Galicia.= 2.- Que o
Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, di
ademais textualmente no artigo 84: “toda a documentación dos asuntos incluídos na orde do
día que debe servir de base ó debate e, no seu caso, votación, deberá estar a disposición dos
membros da corporación desde o mesmo día da convocatoria na Secretaría da mesma.=
Calquera membro da corporación poderá, en consecuencia, examinala e incluso obter copias de
documentos concretos que a integere, pero os orixinais non poderán sair do lugar no que se
encontren postos de manifesto.=Polo anteriormente esposto, SOLICITAN: 1.- A anulación da
convocatoria plenaria para o día 31 de maio de 2002.= 2.- A entrega ós grupos municipais do
Avance do Plan Xeral de Ordenamento Urbano, para que poidan proceder ó seu estudio.= 3.- A
convocatoria dun novo Pleno Municipal no que realmente se “someta a coñecemento do
Pleno”, como di a Lei, o avance do Plan. Asinado.: Ánxela Bugallo Rodríguez, Soedade
Amieiro Rodríguez, Manuel Tallón Mesías e Manuel Filloy Villar”.--O Sr. Secretario manifesta que se está realizando o trámite tal e como dixo que se fixera
o equipo redactor. A Sra. Bugallo manifesta que o Sr. Secretario é culpable da indefensión na
que se encontran os membros desta corporación, xa que leva case cinco anos como Secretario
Acctal., sen ter estudios de dereito nin coñecementos nese particular, e dille que parece máis un
membro da Comisión de Goberno, e que dar coñecemento da entrada do PXOU non é
sometelo a coñecemento do pleno.----O Sr. Filloy pídelle ó Sr. Alcalde que explique a urxencia da sesión, porque di que este
documento leva case dúas semanas aquí, e o Sr. Alcalde respóndelle que estaba para informe
dos técnicos, e que o Sr. Filloy xa sabía eso. O Sr. Filloy pide que se facilite ese informe.-------O Sr. Fandiño manifesta que descoñece a urxencia do pleno, e o Sr. Alcalde responde
que hai que mandalo ó Diario Oficial de Galicia. O Sr. Fandiño di que esta documentación
levaba dez ou quince días aquí, e que por eso non é urxente, que é unha necesidade, un trámite
administrativo que se sabe que hai que facer desde que tivo entrada, polo que opina que o
pleno non é urxente, e que non son maneiras o convocar ós concelleiros o día antes por un
tema que di que non tiveron oportunidade de estudiar.-O Sr. Tallón móstrase de acordo co PXOU, pero manifesta que non está de acordo coa
urxencia do pleno, xa que leva aquí a documentación máis de dez días, e que quere recordarlle
ó Sr. Alcalde que debe facilitarlles unha copia da documentación. O Sr. Alcalde respóndelle que
se mirará.-------A Sra. Bugallo pregunta como se quere que se coñeza se non se ten accceso á
documentación, e que dar coñecemento da entrada non é dar coñecemento ó pleno do PXOU.
Opina que o Sr. Secretario debería dicir esto e que os concelleiros teñen dereito a coñece-lo
Plan antes da exposición pública. Pregúntalle ó Sr. Alcalde por que non quere que o coñezan, e
este respóndelle que xa o coñecen. A Sra. Bugallo di que como pleno non o coñecen. O Sr.
Secretario di que fai uns días viñeron os membros do equipo redactor a explicarllo ós membros
da corporación, e a Sra. Bugallo di que non estiveron presentes tódolos concelleiros, e
pregúntalle ó Sr. Secretario se esto é someter a coñecemento do pleno o Plan Xeral, e este
respóndelle que xa se someteu a coñecemento de todos. A Sra. Bugallo reitéralle a pregunta e o
Sr. Secretario respóndelle que si.-----O Sr. Alcalde manifesta que se vai a poñer en coñecemento a entrada do PXOU. A Sra.
Bugallo manifesta que se está a crear unha crise tremenda, e pregunta que hai tan grave nese
avance para que os concelleiros non poidan ter acceso a el. Di que teñen dereito a ter un

coñecemento exhaustivo del, e que se atopan nunha situación bastante mala, e opina que parece
que o Sr. Alcalde quere entorpece-lo procedemento, xa que non está dando ningunha
explicación, e que a lei di que hai que dar coñecemento ó pleno. O Sr. Alcalde dille que xa o
están facendo, e a Sra. Bugallo dille que non, que se está dando conta da entrada, e que eso é un
trámite administrativo, e que o Sr. Alcalde non explica por que non lles dá acceso a unha copia.
O Sr. Acalde dille que por agora só tiveron acceso os técnicos. A Sra. Bugallo pregúntalle ó Sr.
Secretraio se os concelleiros non teñen dereito a ter coñecemento antes da exposición pública, e
o Sr. Secretario respóndelle que xa a tiveron. A Sra. Bugallo dille que non foi como pleno.------O Sr. Filloy manifesta que segundo o artigo 41 da LSG di que hai que dar coñecemento
ó pleno antes da exposición pública, e di que efectivamente tiveron unha explicación do equipo
redactor, pero que despois o avance se someteu a estudio dos técnicos municipais, o que quere
dicir que a explicación do equipo redactor non foi suficiente, e que se os técnicos precisan un
tempo para estudialo e facer un informe, que eles, como membros da corporación e sen os
coñecementos que teñen os técnicos, precisan de tempo e dunha copia para estudialo.--O Sr. Fandiño manifesta que coñecer significa saber algo sobre unha cousa, e que aquí
só se pretende pasar un trámite que di que o outro día o Sr Alcalde negaba. Manifesta que se o
Sr. Alcalde di que este é un pleno para dar coñecemento é que non sabe o que significa dar
coñecemento. Opina que se é para dar coñecemento non sirve o pleno e que se é para dar
coñecemento da entrada tampouco sirve, polo que di que esto é unha pantomima.-------O Sr. Tallón manifesta que non puido vir á explicación, e que para afirmar ter
coñecemento teñen que ter unha copia para poder pronunciarse, e di que eles non a teñen pero
que nas tabernas xa se fala de como quedan unhas cousas e outras.O Sr. Secretario manifesta
que eses documentos están baixo a súa responsabilidade, e que ninguén sacou copias, que só
tiveron acceso os técnicos para poder face-lo informe, e que o que haberá polas tabernas son os
planos dos corredores, que se lle facilitan a tódolos veciños que veñen a pedilos. A Sra. Bugallo
di que ela os pediu e que aínda non llos mandaron. O Sr. Tallón di que, de tódolos xeitos, teñen
dereito, como concelleiros, a unha copia para poder pronunciarse, que o seu grupo está a favor
do PXOU, pero que necesitan ter información.
A Sra. Bugallo pregunta por que non se lles dá unha copia, e o Sr. Alcalde respóndelle
que se fará no seu momento. A Sra. Bugallo pide que conste en acta que a 31-05-02 este pleno
non ten coñecemento nin copia deste avance, e que no artigo 41 da LSG non di “dar
coñecemento da entrada”.----O pleno do concello, por nove votos a favor (dos Sres. Blanco Martínez, Castroagudín
Valladares, Cajaraville Campos, Ouro Calvelo, Fernández Fernández, Aller Suárez, Mata
Iglesias, Parajó Liñares e Hombre Eiras), un en contra (do Sr. Fandiño Pazos) e cinco
abstencións (dos Sres. Filloy Villar, Tallón Mesías, e das Sras. Bugallo Rodríguez, Amieiro
Rodríguez e Blanco Fernández), acorda declarar de urxencia esta sesión.--------2.- DAR CONTA Ó PLENO DA ENTRADA DO PLAN XERAL .--O Sr. Alcalde dá conta ó pleno da entrada do avance do Plan Xeral de Ordenación
Municipal para proceder á súa exposición pública consonte ó estipulado no artigo 41.1 da Lei
1/97 do Solo de Galicia. -----O Pleno do concello dase por enterado.

Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as once 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 EXTRAOR DINARIA DO PLENO DO CONCELLO QUE TIVO
LUGAR O DÍA 20 DE XUÑO DE 2002.----

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. Ramón Fernández Fernández
D. Miguel A. Hombre Eiras
D. F. Manuel Parajó Liñares
D. Manuel A. Filloy Villar
Secretario:
D. Jesús Naveira Vázquez.

incluídos na seguinte ---------

Na casa do concello de Teo, a vinte de xuño de
dous mil dous.-----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 nove dos seus membros e oito no
apartado a) do punto 3, sendo o número legal o de
dezasete, a fin de levar a cabo a sesión
extraordinaria convocada para este día.-----Escusaron súa asistencia os concelleiros D. Urbano
Ouro Calvelo, D. Martiño Noriega Sánchez, Dª
Ánxela Bugallo Rodríguez, Dª Soedade Amiero
Rodríguez, D. Manuel Tallón Mesías, Dª Angélica
Blanco Fernández, D. Mario Fandiño Pazos e D.
José Manuel Neira Picallo.Asiste o Secretario acctal. da Corporación, D. Jesús
Naveira Vázquez.---Pola presidencia declárase sesión pública,
pasándose a coñecemento e resolución dos asuntos

ORDE DO DÍA:
1.- ACTAS DA SESIÓN ANTERIOR.- O Sr. Presidente se algún dos Sres. Edís
presentes desexa formular observacións ós borradores das actas das sesións que tiveron lugar
os días 16 e 31 de maio pasados, e que foron distribuidos coa convocatoria da actual.-----O Pleno do concello, por unanimidade dos nove asistentes, sendo o número legal o de
dezasete, a corda aproba-los borradores das actas das sesións dos días 16 e 31 de maio de 2002,
e que se rexistren no libro correspondente.---2.- ACEPTACIÓN CESION CAMIÑO DE CALO .- O Sr. Alcalde manifesta que este
tema quedou sobre a mesa no pleno do pasado 16 de maio.--------O Sr. Secretario manifesta que se trae o tema ó pleno de hoxe para inicia-lo expediente
para a aceptación da cesión, e que despois deberá volver ó pleno para a aceptación definitiva. Di
que cando se trouxo á sesión do día 16 de maio faltaba un informe xurídico que agora xa está.
O Sr. Filloy di que na acta desa sesión di, literalmente:” O Sr. Parajó di que a 1671-4
non afecta ó camiño, que o propietario faleceu e que os herdeiros son seis irmáns, dos que
cinco non se atoparon”, poo que di que ademais do informe tamén deben de faltar firmas. O Sr.
Parajó respóndelle que tiñan que firmar os outros irmáns, pero que non o fixeron porque non
estaban aquí. Di que se colleu a firma dos outros propietarios menos os desa finca, e que se
pediu un informe sobre eso ó asesor xurídico municipal, e que se pode facer así. O Sr. Filloy
manifesta que descoñece o tema e pregunta a quen dá servicio ese camiño. Respóndeselle que
estaba asfaltado polo concello desde fai xa moitos anos, xa de antes de estar eles no goberno;

que agora uns señores que teñen alí unha casa queren facerlle unha casa ó fillo e que non poden,
e que este camiño dá servicio a cinco ou seis casas. O Sr. Filloy pregunta que calificación ten ese
terreo, e respóndeselle que aquelo é núcleo tradicional.
O pleno do concello, por oito votos a favor (dos Sres. Blanco Martínez, Castroagudín
Valladares, Cajaraville Campos, Fernández Fernández, Aller Suárez, Mata Iglesias, Parajó
Liñares e Hombre Eiras) e un en contra (do Sr. Filloy Villar), acorda:-1º.- Inicia-lo expediente para a aceptación do camiño construido sobre a finca 1671 , e
que linda coas fincas 1671-1, 1671-2 e 1671-3 do P.X.C.P. de Calo.---2º.-Facultar ó Sr. Alcalde-Presidente para continua-los demaiias trámites do expediente.3.- COMPRA DE LEIRAS .-Neste momento abandona a sala o Sr. Castroagudín Valladares..
a) O Sr. Alcalde dá conta do expediente que se tramita para a adquisición das fincas que
a continuación se citan, dos propietarios que tamén se indican:1.- "Devesa dos Condes" (nº 453 do Polígono 5 do Proxecto de C.P. de monte de Calo),
propiedade de D. Antonio Castroagudín Valladares, de vinteunha áreas; terreo dedicado a
monte, que linda: Norte, vértice e gavia; Sul, herdeiros de Francisco Carro; Este, autopista, e
Oeste, gavia e muro con terreo de Mercedes Raíces Castro. Non consta inscrición rexistral. Foi
avaliada polo perito agrícola D. Luis Moreira Matos na cantidade de seis mil novecentos trinta
euros.--------2.-"Monte Cirineo” ou “Manzanillas”(nº 499 do Polígono 5 do Proxecto de C.P. de
monte de Calo), propiedade de D. Antonio Castroagudín Valladares, de dúas áreas e vinte
centiáreas; terreo dedicado a monte, que linda: Norte, presa do muíño; Sul, cauce de auga; Este,
herdeiros de Marcial Abelleira; Oeste, de Mercedes Raíces Castro. Non consta inscrición
rexistral. Foi avaliada polo perito agrícola D. Luis Moreira Matos na cantidade de setecentos
vinteseis euros.-------O Sr. Alcalde manifesta que a compra destas fincas está xustificada pola necesidade de
acopiar terreos para que tentar que Concentración Parcelaria lle adxudique terreos ó concello
onde faga falta, para uso e desfrute dos veciños.-------O Sr. Filloy manifesta que non ten nada en contra das compras de fincas para o concello,
pero opina que se pode estar dando unha mala imaxe ó face-las cousas así, e que debería facerse
unha oferta pública. O Sr.Cajaraville manifesta que naquela zona é de dominio público que se
están comprando fincas para o concello e que calquera pode ofertar. O Sr. Parajó manifesta que
según o terreo que se solicitara a Concentración Parcelaria para o concello en varios lugares,
como xunto ó Polideportivo de Calo e en Francos, o terreo que tiña o concello non era
suficiente e que se dixo que quen tivese fincas, que podería ofertalas. O Sr. Filloy manifesta
que, de tódolos xeitos, e aínda que está de acordo coa compra de leiras, non está de acordo coa
forma, polo que vai votar en contra.-O pleno do concello, por sete votos a favor (dos Sres. Blanco Martínez, Cajaraville
Campos, Fernández Fernández, Aller Suárez, Mata Iglesias, Parajó Liñares e Hombre Eiras) e
un en contra (do Sr. Filloy Villar), sendo o número legal o de dezasete, acorda:
1º.- Adquirirlle a D. Antonio Castroagudín Valladares as fincas descritas nos apartados 1
e 2, no prezo total de seis mil novecentos setenta e un euros con setenta e catro céntimos.----2º.- Facultar ó Sr. Alcalde deste concello para formaliza-la adquisición das dúas fincas
anteditas e para continua-los demais trámites dos expedientes.

Neste momento volve a entrar na sala o Sr. Antonio Castroagudín Valladares.-b) O Sr. Alcalde dá conta do expediente que se tramita para a adquisición das fincas que
a continuación se citan, dos propietarios que tamén se indican:
1.- "Estivada do Muíño" (nº40 do Polígono 20 do Proxecto de C.P. de monte de Calo),
propiedade de Dª Marisol González Taboada, de once áreas e vinte centiáreas; terreo dedicado
a monte, que linda: Norte, Andrés Viqueira; Sul, herdeiros de Ramón Iglesias; Este,
Encarnación Albelo, e Oeste, os de Iglesias. Non consta inscrición rexistral. Foi avaliada polo
perito agrícola D. Luis Moreira Matos na cantidade de tres mil seiscentos noventa e seis euros.2.-"Gorgullóns”(nº 89 do Polígono 21 do Proxecto de C.P. de monte de Calo),
propiedade de Dª Marisol González Taboada, de dúas áreas e vinte centiáreas; terreo dedicado a
monte, que linda: Norte, presa do muíño; Sul, cauce de auga; Este, herdeiros de Marcial
Abelleira; Oeste, de Mercedes Raíces Castro. Non consta inscrición rexistral. Foi avaliada polo
perito agrícola D. Luis Moreira Matos na cantidade de setecentos noventa e dous euros.
O Sr. Alcalde manifesta que a compra destas fincas está xustificada pola necesidade de
acopiar terreos para que tentar que Concentración Parcelaria lle adxudique terreos ó concello
onde faga falta, para uso e desfrute dos veciños.-------O pleno do concello, por oito votos a favor (dos Sres. Blanco Martínez, Castroagudín
Valladares, Cajaraville Campos, Fernández Fernández, Aller Suárez, Mata Iglesias, Parajó
Liñares e Hombre Eiras) e unha abstención (do Sr. Filloy Villar), sendo o número legal o de
dezasete, acorda:----1º.- Adquirirlle a Dª Marisol González Taboada as fincas descritas nos apartados 1 e 2,
no prezo total de catro mil noventa e tres euros con sesenta céntimos.-2º.- Facultar ó Sr. Alcalde deste concello para formaliza-la adquisición das dúas fincas
anteditas e para continua-los demais trámites dos expedientes.
c) O Sr. Alcalde dá conta do expediente que se tramita para a adquisición das fincas que
a continuación se citan, dos propietarios que tamén se indican:
1.- Finca nº1321 do polígono 17 do Proxecto de C.P. de San Cristobo de Reis,
propiedade de Dª Soledad Ares Pequeno e outros, de trinta e tres áreas e trinta centiáreas;
terreo a campo, que linda cunha finca de propiedade municipal. Non consta inscrición rexistral.
Foi avaliada polo perito agrícola D. Luis Moreira Matos na cantidade de tres mil seiscentos
noventa e seis euros.O Sr. Alcalde manifesta que a compra desta finca está xustificada pola necesidade de
acondicionala como aparcadoiro, ou como o que faga falla no recinto do Xirimbao, como ben
público e para uso e desfrute dos veciños, xa que está pegada á que Concentración Parcelaria lle
deu ó concello.---O Sr. Filloy pregunta a como se paga o metros cadrado, e repóndeselle que a uns oito
euros máis ou menos.O Sr. Filloy manifesta que o feito de que estea pegada á finca do concello
é argumento suficiente para comprala, pero opina que o prezo é algo caro.------O pleno do concello, por oito votos a favor (dos Sres. Blanco Martínez, Castroagudín
Valladares, Cajaraville Campos, Fernández Fernández, Aller Suárez, Mata Iglesias, Parajó
Liñares e Hombre Eiras) e unha abstención (do Sr. Filloy Villar), sendo o número legal o de
dezasete, acorda:-----1º.- Adquirirlle a Dª Soledad Ares Pequeno e outros a finca descrita no apartado 1, no
prezo total de vintesete mil corenta e cinco euros con cincuenta céntimos.-----2º.- Facultar ó Sr. Alcalde deste concello para formaliza-la adquisición da finca antedita
e para continua-los demais trámites do expediente.-----

4.- CONTA XERAL 2001.- 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 2001. Para estes
efectos están sobre a mesa tódolos xustificantes e documentos esixidos polas disposicións
legais vixentes.----Dada conta 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. Alcalde 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 informa que se presentaron alegacións, que el contestou por escrito, e
que se enviou copia desas alegacións e da resposta a tódolos concelleiros. Di que se presentou
un escrito do PSdeG-PSOE, que di que é basicamente unha valoración política, e outro do
BNG, que é máis administrativo, pero que tódalas partidas que estes mencionan no escrito están
vinculadas e non afectan á contabilidade.------O Sr. Filloy di que como non ten información do tema, que non pode opinar ó respecto.O Sr. Parajó di que estivo vendo a documentación e que vai votar a favor, porque está de
acordo.------O Pleno do concello, por oito votos a favor (dos Sres. Blanco Martínez, Castroagudín
Valladares, Cajaraville Campos, Fernández Fernández, Aller Suárez, Mata Iglesias, Parajó
Liñares e Hombre Eiras) e un en contra (do Sr. Filloy Villar), sendo o número legal o de
dezasete, acorda aproba-la antedita Conta Xeral, o resumo da cal é o seguinte:-Existencia en 31-12-2000 ........................................................ 103.572.220 pesetas
Ingresos realizados durante o exercicio ................................... 910.697.828 pesetas
Obrigas satisfeitas durante o mesmo ....................................... 855.100.198 pesetas
EXISTENCIA A 31-12-2001 ................................................. 159.169.850 pesetas
Cantidades pendentes de ingreso ............................................. 12.818.769 pesetas
Cantidades pendentes de pago ................................................. 125.237.700 pesetas
No mesmo acto, e tamén polos mesmos oito votos a favor e un en contra, o pleno
acorda facultar ó Sr. Alcalde-Presidente para continua-los demáis trámites.----5.- PLAN XXI DE FOMENTO DE TURISMO DA NATUREZA .-O Sr. Alcalde dá
conta do “Plan XXI de Fomento da natureza”, e di que se trata de mellora-lo entorno da Burga e
do Xirimbao, para uso e desfrute dos veciños.-------O Pleno do concello, por unanimidade dos nove asistentes, sendo o número legal o de
dezasete, acorda:----1º.- Solicita-la participación no “Plan XXI de Fomento do turismo de Natureza na
Provincia da coruña 2002”, convocado pola Excma. Deputación Provincial da Coruña.
Coñécense as bases e acéptanse na súa totalidade, solicitando a execución dos seguintes
proxectos técnicos seleccionados neste municipio, coa seguinte orde de prioridade:-----

Nº Orde e denominación
1.- Acondicionamento en A
Burga
2.- Acondicionamento en
Xirimbao
TOTAIS

Orzamento
24.962,03 Euros

Aportación Provincial
24.962,03 euros

37.317,41 Euros

37.317,41 euros

62.279,44 Euros

62.279,44 Euros

2º.- O concello comprométese a facilitar e permiti-las inspeccións previas e no seu caso
a tamita-los permisos, autorizacións e licencias precisos para a correcta contratación e
execución das obras, suministros ou servicios.
3º.- Facultar ó Sr. Alcalde-Presidente para todo o necesario e relacionado coa
tramitación e xestión do presente acordo e o correspondente expediente.-------6.- XUIZ DE PAZ SUB STITUTO. - O Sr. Secretario dá lectura ó escrito do Tribunal
Superior de Xustiza de Galicia, de data 27-03-02, no que fai saber a este concello que, estando
próximo a remata-lo prazo de catro anos polo que se nomeou Xuíz de Paz substituto deste
municipio, o concello debe elexir novamente a unha persoa para desenvolver este cargo, salvo
que desexe que a nomee directamente este Tribunal.-Visto o informe da Comisión de Réxime Interno e persoal, que propón que sexa o
concello quen nomee á persoa que debe desenvolver este cargo, o Pleno da Corporación, por
unanimidade dos nove asistentes, sendo o número legal o de dezasete, acorda inicia-lo
expediente para proveer, mediante concurso, a praza de Xuíz de Paz substituto deste concello.-Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as nove horas e 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 OR DINARIA DO PLENO DO CONCELLO QUE TIVO
LUGAR O DÍA 28 DE XUÑO DE 2002.---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. Ramón Fernández Fernández
Dª Ánxela Bugallo Rodríguez
Dª Soedade Amieiro Rodríguez
D. Miguel A. Hombre Eiras
D. F. Manuel Parajó Liñares
D. Mario Fandiño Pazos
D. Manuel A. Filloy Villar
Secretario:
D. Jesús Naveira Vázquez.

Na casa do concello de Teo, a vinteoito de xuño
de dous mil dous.-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, 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.
Urbano Ouro Calvelo, D. Martiño Noriega Sánchez,
D. Manuel Tallón Mesías, Dª Angélica Blanco
Fernández e D. José Manuel Neira Picallo.-Asiste o Secretario acctal. da Corporación, D.
Jesús Naveira Vázquez.----Antes de entrar na orde do día, o Sr. Alcalde dá
conta das paralizacións de obras que se produciron
desde o último pleno ordinario:----- O 29/04/02, a Dª Aurea Pérez Rial, das obras de
construcción de balado en Paredes-Lucí, por non

axustarse á licencia nº 315/99.--------- O 02/05/02, a D. Jesús Varela Aparicio, das obras de acondicionamento de xardín en
Torre-Cacheiras, por non ter licencia e por non gardar retranqueos.----- O 07/05/02, a D. Joaquín P. Carrero Díaz, das obras de construcción de balado e
plantación en Cobas-Caheiras, por non ter licencia e por non gardar retranqueos.-------- O 04/06/02, a Dª Francisca Fariña Rivera, das obras de construcción dun porche de 10
m2 na parte dianteira da vivenda en Póboa, 9 - Cacheiras, por carecer de licencia.------- O 07/06/02, a D. José Eduardo Segade Castro, das obras de ampliación de vivenda
consistente na colocación dunha galería en Póboa,7 - Cacheiras, por carecer de licencia.--------- O 07/06/02, a D. José Baños Fojo, das obras de recheo, en Solláns-Calo, das obras de
recheo en Solláns-Calo, por carecer de licencia e polo grave deterioro da vía pública.--O Sr. Alcalde manifesta que o Sr. Secretario vai dar lectura a dous informes, que se
solicitaran con motivo de clarifica-la composición das comisións informativas e do grupo mixto
desta corporación municipal. Di que con data 8 de abril de 2002, se requeriu tanto ó asesor
xurídico do concello como ós servicios xurídicos da Excma. Deputación Provincial informe ó
respecto, e dos que agora se dará conta. Primeiro dase lectura ó documento enviado recabando
información, e que copiado literalmente, di o que segue:”Interesando informe dese organismo,
particípolle o seguinte:=1.- Neste momento da constitución da actual corporación, había
dezasete concelleiros repartidos da seguinte forma: 10 concelleiros do PP, 4 concelleiros do
PSdeG-PSOE e 3 concelleiros do BNG.=2.- As comisións informativas, integradas por sete
concelleiros, compoñíanse de: 4 concelleiros do PP, 2 concelleiros do PSdeG-PSOE e 1
concelleiro do BNG.=3.- Catro concelleiros do PP presentan a demisión de tódolos seus cargos,
incluidas as comisións informativas.=4.- Un concelleiro é expulsado do PSdeG-PSOE,

quedando a corporación a partir dese momento composta de: 10 concelleiros do PP, 3
concelleiros do PSdeG-PSOE, 3 concelleiros do BNG e 1 concelleiro do grupo mixto.=5.- as
comisións informativas pasaron a estar formadas, a partir dese momento, por: =4 concelleiros
do PP, 1 concelleiro do PSdeG-PSOE, 1 concelleiro do BNG e 1 concelleiro do grupo mixto.=6.Outro concelleiro é tamén expulsado do PSdeG-PSOE, pasándose ó grupo mixto, manténdose a
mesma composicióndas comisións.=7.- Tres concelleiros do Pp, dos catro sinalados no punto 3,
pásanse ó grupo mixto, quedando a partir dese momento a corporación composta de= 7
concelleiros do PP, 2 concelleiros do PSdeG-PSOE, 3 concelleiros do BNG e 5 concelleiros do
grupo mixto(2 provenientes do PSdeG-PSOE e 3 do PP).=8.- Reunidos os cinco concelleiros do
grupo mixto, non existe acordo enc anto á distribución dos seus compoñentes nas distintas
comisións informativas. Si, en canto ó nomeamento de portavoz. Maioritariamente(os tres
concelleiros provenientes do PP), realizan proposta de adscripción ás referidas comisións
informativas, que non é aceptada polos dous concelleiros provenientes do PSdeG-PSOE.= 9.Ante a falla de acordo unánime, os dous concelleiros do grupo mixto (provenientes do
PSdeG-PSOE), propoñen ó Pleno a adopción de acordo polo que as citadas comisións estarían
formadas pos:= 3 concelleiros do PP, 1 concelleiro do PSdeG-PSOE, 1 concelleiro do BNG, 1
concelleiro do grupo mixto(3 do PP9 e 1 concelleiro do grupo mixto(2 do PSdeG-PSOE)=10.- O
Concello Pleno, por maioría, acepta esta proposta.= en vista do exposto, interésase informe no
que se faga consta-la legalidade do acordo adoptado e cal debería se-la distribución dos
representantes do grupo mixto nas distintas comisións informativas.”-----A continuación dase lectura ó informe remitido polo asesor xurídico da corporación, que
copiado literalmente, di o que segue:”No Pleno Municipal celebrado en data 27 de marzo de
2002, aprobouse a moción presentada polos concelleiros do grupo mixto D. Manuel Parajó
Liñares e D. Miguel Hombre Eiras, que a continuación se transcribe:”As Comisións
Informativas estarán compostas a partir desta data de 3 concelleiros do PP, 1 concelleiro do
PSdeG-PSOE, 1 concelleiro do BNG, 1 concelleiro do grupo mixto proposto polos Sres. Filloy
Villar, Neira Picallo e Fandiño Pazos, 1 concelleiro proposto polos Sres. Parajó Liñares e
Hombre Eiras”.= ANTECEDENTES.= 1.1.- O 30 de marzo de 2001, D. Miguel Hombre Eiras,
concelleiro electo nas listas do PSdeG-PSOE, comunica a súa baixa no grupo municipal
socialista, e a creación do grupo mixto, para integrarse no mesmo.=1.2.- O 2 de xuño de 2001, o
concelleiro D. Manuel Parajó Liñares do anterior grupo, realiza a mesma petición, comunicando
a súa integración no grupo mixto.=1.3.- O 9 de xuño de 2001, ámbolos dous concelleiros dirixen
escrito indicando a súa adscripción ás distintas comisións informativas, especial de contas,
seguimento do plan xeral e subvencións.=1.4.- O 9 de novembro de 2001, tres concelleiros do
grupo popular, D. José Mª Neira Picallo, D. Manuel Filloy Villar e D. Mario Fandiño Pazos,
comunican en sendos escritos a súa baixa no grupo, e a súa adscripción ó grupo mixto.=1.5.- O
28 de novembro, D. Miguel Hombre Eiras, como portavoz do grupo mixto, presenta nova
adscripción dos concelleiros do grupo mixto ás comisións, tendo en conta a alteración
producida na súa composición.=1.6.- D. Manuel Filloy Villar, presenta o 28 de decembro de
2001, como portavoz do grupo mixto, nova adscripción dos concelleiros do grupo ás
comisións.=1.7.- Na mesma data presenta acordo dos concelleiros D. José Manuel Neira Picallo,
D. Mario Fandiño Pazos, D. Manuel Filloy Villar, designando a este último Portavoz, e Suplente
ó anteriormente transcrito.=1.8.- O 5 de marzo de 2002, D. Manuel Parajó Liñares e D. Miguel
Hombre Eiras presentan moción ó Pleno, no que despois de expo-las discrepancias existentes
no grupo mixto, en canto ás asignacións dos seus membros ás distintas comisións, solicita do
pleno que considerando a división existente entre os membros do grupo mixto procedentes dos
grupos socialista e popular, considere a existencia de dous subgrupos, e que cada un deles

designará a un concelleiro dos dous que lle corresponde ó grupo en cada comisión.=1.9.-O 8 de
marzo de 2002, D. José Manuel Neira Picallo, D. Mario Fandiño pazos, D. Manuel Filloy Villar,
presentan escrito reafirmándose no de data 28 de decembro anterior, ó tempo que solicita que
non se leve a pleno a moción presentada polo Sr. Parajó e o Sr. Hombre.=1.10.- O seguinte 11
de marzo os anteriormente reseñados, presentan novo escrito reiterando petición de que se
retire a moción da orde do día do Pleno.01.11.- O día 12 o Sr. Filloy Villar, como portavoz do
grupo mixto, comunica unha nova distribución dos concelleiros do grupo nas diversas
comisións, manifestando que a mesma se realizou tras unha xuntanza celebrada o día 11, na
que participaron tódolos concelleiros integrantes do grupo.= 2.- MOTIVACIÓN DO
ACORDO= O acordo municipal que aproba a moción presentada, pretende soluciona-la
problemática existente no seo do grupo mixto, para adscribir ós seus compoñentes ás diversas
comisións municipais.= A falla de homoxeneidade do grupo composto por tres concelleiros
provenientes do grupo popular e dos do grupo socialista, imposibilitou o deseable acordo
interno, que tivera evitado a aprobación da moción.= Nos antecedentes reseñados, ponse de
evidencia que o grupo maioritario dos provenientes do grupo popular, fai prevalece-la súa
maioría, para impoñer ós procedentes do grupo socialista o seu reparto de adscripcións ás
comisións.= 3.- LEXISLACIÓN EXAMINADA.= Constitución española, Lei Reguladora de
Bases de Réxime Local 7/85 de 2 de abril; Lei de Administrción Local de Galicia 5/97 de 22 de
xullo; Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Corporacións
Locais R.D. 2568/86 de 28 de novembro; Regulamento Orgánico do Concello de Teo;
Regulamento do Congreso dos Deputados do 10 de febreiro de 1982; Regulamento do
Parlamento de Galicia de 14 de xullo de 1983= 4.- CONSIDERACIÓNS PREVIAS.=1.- O
dereito dos concelleiros a formar parte das comisións= O artigo 46 do Regulamento Municipal,
no seu apartado 2 establece que tódolos concelleiros teñen dereito a formar parte de ó menos
unha comisión informativa.= A Sentencia do 25 de xaneiro de 1993 do Tribunal Constitucional
pronúnciase no senso de que o dereito dos concelleiros a participar en ditas comisións
informativas, se materializa a través dos eu dereito-deber de estar adscritos a un grupo político,
garantíndose en todo caso que cada grupo político teña un concelleiro, como mínimo, en cada
comisión, e de que tódolos concelleiros teñen dereito a formar parte das mesmas, pois a súa
adscripción concreta a cada comisión das que deba formar parte se fará por designación do
grupo político ó que pertence.= 4.2.- Os grupos municipais.-=O artigo 73.3 da Lei de Bases de
Réxime Local, dispón que a efectos da súa actuación corporativa, os membros das
corporacións locais constituiranse en grupos políticos, na forma e cos dereitos e obligacións
que se establezan, concretándose a súa regulación nos artigos 74 e seguintes da Lei de
Administración Local de Galicia, e 23 ó 29 do Regulamento de Organización, Funcionamento e
Réxime Xurídico das Corporacións.= Pola súa parte o Regulamento Orgánico do concello de
Teo, regula no seu Título III a composición, funcións e dereitos dos grupos municipais.= É
importante sinalar xa desde agora, que o Tribunal Constitucional na citada sentencia de 25 de
xaneiro de 1993, considera que a expresión “grupos políticos” non fai referncia ás formacións
políticas ou electorais nas listas dos cales foron elexidos, senón os concelleiros, por se-los que
ostentan a exclusiva titularidade do cargo público, e os que, en consecuencia, integran o
concello. Por tanto, a titularidade do dereito a participar nun órgano interno de funcionamento
do concello corresponderá ós concelleiros ou, no seu caso, ós grupos políticos que estes
integran e que eles mesmos constitúen ós efectos da súa actuación corporativa.= 4.3.- A
adscripción de concelleiros ás comisións municipais.-= O artigo 77 da Lei de Administración
Local de Galicia, dispón que corresponde ós grupos políticos designar, mediante escrito do seu
portavoz dirixido ó Presidente, a aqueles dos seus compoñentes que teñen que representalos en

tódolos órganos colexiados integrados por corporativos pertencentes ós diversos grupos,
pronunciándose en idéntico senso o artigo 41 do Regulamento de Organización Municipal.= No
mesmo senso cabe citar o artigo 20.3 da Lei 7/1985 de 2 de abril Reguladora das Bases de
Réxime Local que dispón “ tódolos grupos políticos integrantes da corporación terán dereito a
participar, mediante a presencia dos concelleiros pertencentes ós mesmos, nos órganos
complementarios dos concellos que teñan por función o estudio, informe ou consulta dos
asuntos que teñan que ser sometidos á decisión do Pleno”. Así pois, de maneira máis ampla,
este precepto esixe que os concelleiros participen nos órganos complementarios colexiados non
como tales, senón en canto que se atopan integrados nun grupo.= A Sentencia do Tribunal
Supremo de 29 de novembro de 1990, pón de manifesto que conforme ó Regulamento de
Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Corporacións Locais, a asignación dos
membros da corporación ás distintas comisións informativas é atribución do Pleno, previo
escrito do portavoz do grupo dirixido ó Alcalde e do que este dará conta ó Pleno.=4.2.- O Grupo
Mixto.=Merece especial referencia o grupo municipal mixto, composto segundo nos sinala o
artigo 39 do Regulamento Orgánico Municipal, poos concelleiros que non estean integrados en
ningún outro grupo político, ou non poidan formar grupo propio, así como por aqueles que
abandonen o grupo político do que formaban parte inicialmente.= En canto ó seu
funcionamento interno, non existe, ó igual que para os demáis grupos, disposición algunha na
normativa de directa aplicación propia de réxime local.= O que singulariza ó grupo mixto, é a
homoxeneidade dos seus compoñentes, polo que dificilmente encaixa dentro da natureza que
respecto ós grupos municipais, proclama o artigo 42 do Regulamento Orgánico Municipal, que
os define como expresión na corporación do pluralismo político, e cauce das diferentes
aspiracións dos grupos sociais do municipio.= Ó contrario que os restantes grupos, onde
alomenos formalmente existe unha identidade que conleva á unidade de actuación, á falla de
entendemento entre os diversos concelleiros integrados nun grupo mixto, trascende e afecta ó
funcionamento dos órganos municipais.= 5.- O GRUPO MIXTO DO CONCELLO DE TEO=
Como xa se indicou no apartado 2 do presente informe, a división existente no seo do grupo
mixto entre os dous concelleiros provenientes do grupo socialista e os tres do popular, conduce
á falla de acordo na designación de representantes nas comisións informativas.= Entendemos
que a designación unilateral polos concelleiros procedentes do grupo popular, que constitúen
maioría, en palabras do Tribunal Constitucional Sentencia 32/1985 “ hurtaría á minoría incluso a
posibilidade de participar con plena eficacia no estudio final da decisión, privándolle do tempo
necesario para o estudio en detalle dos asuntos ou da documentación que eso require, ou de
ambas cousas”.= en Sentencia de 25 de xaneiro de 1993, o Tribunal Constitucional, referíndose
á composición das comisións municipais, reafírmase na anterior cando afirmaba que “a
vinculación de tódolos poderes públicos á Constitución (art. 9.1 CE), obriga ós concellos ó
respecto desa proporcionalidade que, naturalmente, non implica a necesidade que cada unha das
comisións sexa reproducción exacta a escala menor, do Pleno municipal, senón só a de que, en
canto á diferencia cuantitativa e outras consideracións o fagan posible ó fixa-la composición das
comisións, se procure dotar de presencia nelas ás forzas políticas presentes no Pleno. Así, un
apartamento cuantitativo ou cualitativo da proporcionalidade constitucionalmente esixible e a
ausencia de todo razoamento para xustificala, podería considerarse ilexítimo e lesivo do dereito
fundamental ó exercicio da función representativa en termos de igualdade.”= Aínda que as
citadas sentencias se refiran á representación proporcional dos grupos nas diferentes comisións,
entendemos que os seus pronunciamentos son aplicables ó caso presente, por canto dentro do
grupo mixto de Teo concorren circunstancias similares ás contempladas nas mesmas.= 6.APLICACIÓN NORMATIVA ANALÓXICA= A carencia de norma directa aplicable ó

presente suposto condúcenos a busca-la solución á cuestión pantexada na regulamentación
comparada das Cámaras lexislativas nacionais, e na Autonómicas de Galicia, ó igual que
levaron a cabo os Tribunais Superiores de Xustiza de Extremadura e Andalucía (Sevilla), en
sendas sentencias de 12 de novembro de 1990 e 11 de outubro de 2001.= No artigo 80.2 do
Regulamento do Parlamento de Galicia, facúltase ó Presidente para decidir sobre as
discrepancias existentes en orde á intervención dos compoñentes do grupo mixto, e idéntica
competencia se atribúe ó Presidente no artigo 75.2 do Regulamento do Congreso dos
Deputados.= Na xa reseñada Sentencia do Tribunal Superior de Xustiza de Andalucía de 11 de
outubro de 2001, que resolve respecto á impugnación de Decretos da Presidencia da Asamblea
da cidade Autónoma de Ceuta, referidos á aplicación analóxica do artigo 75 do Regulamento
do Congreso, e ó procedemento de elección de membros do grupo mixto nas comisións
informativas, a Sala desestima o recurso plantexado, ó considerar que non vulneran o artigo
35.2 do Regulamento da Asamblea(relativo á adscripción dos membros do grupo mixto ás
comisións), por canto “non impiden a participacióndos conceleiros recurrentes de maneira
plena, nas funcións propias do seu cargo, precisamente ditos actos pretenden a falla de
regulamentación expresa sobre tan complicada situación (grupo mixto da maioría absoluta dos
deputados, que carecen de organización e non se poñen de acordo sobre o seu portavoz)
regular, ata que se aprobe o novo Regulamento, o funcionamento de dito grupo a efectos de
intervencións por aplicación analóxica do artigo 75 do Regulamento das Cámaras e a
composición e funcionamento das comisións”. = Engade a Sentencia que “ O paralelismo co
Regulamento parlamentario é pertinente xa que a semellanza das Cámaras, por grupos políticos
organizados(art. 20.3 LRBRL) elexidos democraticamente entre os candidatos presentados
polos partidos, coalicións, federacións ou agrupacións dos que no Pleno é reflexo democrático
conforme ós principios de representación proporcional e de outra porque a decisión sobre a
constitución, organización e funcionamento deste tipo de órganos representativos é unha
decisión previa e estable, que por lóxica, precede á adopción de calquera acordo que poida
adopta-lo propio órgano e rixe a formación destes por inderogabilidade singular(art. 30
LRXAE). Así pois, a Administración recorrida procedeu a través dos actos impugnados a
regular, a falla de organización propia, o seu funcionamento precisamente para que fixeran
efectivo o seu dereito á participación política en canto integrados no grupo mixto”.=
7.-CONCLUSIÓNS= Consideramos que o acordo plenario do concello de Teo de data 27 de
marzo de 2002, relativa ó procedemento para a adscripción de concelleiros do grupo mixto ás
diversas comisións, é axustado a dereito, por canto:= a) Propicia a participación dos
concelleiros do grupo mixto nas funcións propias do seu cargo.=b) Mantén a proporcionalidade
existente no Pleno, entre os grupos municipais.=c) Salvagarda o dereito dos concelleiros da
minoría de participar no estudio dos asuntos sobre os que se deberán pronunciar no Pleno.=d)
O acordo foi adoptado polo órgano competente. A Coruña, a 2 de maio de 2002.”---Finalmente, dá lectura ó informe remitido pola área de asistencia a municipios da
Excma. Deputación Provincial da Coruña, e que copiado literalmente, di o que segue:”D.
Vicente Calvo del Castillo, Interventor-Tesorero da Administración Local, no exercicio das
funcións que me corresponden como Xefe do Servicio de Asistencia económica a Municipios,
emito informe a solicitude do Sr. Alcalde do concello de Teo, ó efecto do cal me fundamento
nos seguintes:=ANTECEDENTES= Entre outros indicados no escrito de consulta, interesa
destacar que os grupos municipais e a súa composión, é a seguinte:” Grupo municipal do PP: 7
concelleiros; grupo municipal do Psde G-PSOE: 2 concelleiros; grupo municipal do BNG: 3
concelleiros; grupo municipal mixto: 5 concelleiros( 2 provenientes do PSdeG- PSOE e 3 do
PP).= Proponse o seguinte acordo de composición das comisións informativas: grupo

municipal do PP: 3 concelleiros; grupo municipal do PSdeG-PSOE: 1 concelleiro; grupo
municipal do BNG: 1 concelleiro; grupo municipal mixto: 2 concelleiros( 1 proveniente do
PSdeG-PSOE e 1 do PP)= O obxecto da consulta é a emisión dun “informe no que se faga
consta-la legalidade do acordo adoptado e cal debería se-la distribución dos representantes do
grupo mixto nas distintas comisións informativas”.=NORMATIVA APLICABLE= Lei 7/1985,
de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, artigos 24,32,42, 72 e 116;RD 2568/1986, de
28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de Organización, funcionamento e réxime
xurídico das Entidades Locais, artigos 23 ó 29 e 125; Sentencias do Tribunal Constitucional de
25 de xaneiro de 1993, 81/1991, 32/1985, 161/1988, 36/1990.=CONSIDERACIÓNS
XURÍDICAS= Analizada a normativa e a xurisprudencia citadas no apartado anterior, as
consideracións xurídicas que deben ser tidas en conta para decidir sobre a adecuación á
legalidade do acordo de distribución dos membros dos grupos municipais nas comisións
informativas, entre eles os do grupo mixto, son as seguintes: = Primeira. O concepto de “grupo
político” no ámbito das comisións informativas= Os grupos políticos son constituidos polos
concelleiros ós efectos da súa actuación corporativa-art. 23 ROF. Esta afirmación conleva as
seguintes consecuencias que deben destacarse: = Son os concelleiros, e non as formacións
políticas ou electorais(partidos políticos, agrupación de electorais, etc.) Os que forman os
grupos políticos. Son os concelleiros os elexidos e non os partidos políticos, polo tanto os
concelleiros son os que ostentan a exclusiva titularidade do cargo público, os que integran o
concello e a representación dos cidadáns electores.= En consecuencia, a titularidade do dereito a
participar nun órgano interno de funcionamento do concello, como é a comisión informativa,
corresponde ós concelleiros ou, no seu caso, ós grupos políticos nos que os concelleiros se
integran- FX 6º STC de 25-1-1993.= segundo. Réxime dos grupos políticos.= a) Tódolos
concelleiros deben integrarse nalgún grupo político= O dereito fundamental do artigo 23.2 da
Constitución garante non só o acceso das funcións e cargos públicos en condicións de
igualdade, senón tamén que os que accederan ós mesmos desempeñen efectivamente conforme
ó que a lei dispoña. Unha das formas de exerce-lo cargo de concelleiro é mediante a
participación nas comisións informativas, o efecto do cal os concelleiros constitúen grupos
políticos. Polo tanto, tódolos concelleiros deben estar integrados nalgún grupo político.= b)
Composición dos grupos políticos= Son os concelleiros os que constitúen os grupos políticos e
designan ó seu portavoz, mediante escrito dirixido ó Alcalde-Presidente e suscrito por tódolos
seus integrantes, dentro dos cinco días seguintes á constitución da corporación. O
Alcalde-Presidente dará conta ó Pleno na primeira sesión que se celebre-artigos 24,25 e 29 do
ROF.= c) Alteración da composición inicial dos grupos políticos.= A falla de precepto legal ou
regulamentario expreso ou de previsión no Regulamento Orgánico do municipio, debe
entenderse que a modificación da compossición dos grupos políticos por renuncias, adhesións,
expulsións ou outras causas ten que segui-lo mesmo procedemento que o sinalado no punto
anterior para a súa constitución é o proio grupo o que toma a decisión e o portavoz comunicará
a mesma ó Alcalde para a súa toma de coñecemento polo Pleno.= d) O grupo mixto.0 a doctrina
entende que o grupo mixto debería estar previsto no Regulamento Orgánico do municipio pero,
incluso a falla de tal previsión, a súa constitución é automática para integrar nel ós concelleiros
que non se integran no momento da constitución dos grupos políticos en ningún outro grupo,
ou aqueles concelleiros que renuncian ó seu grupo inicial, son expulsados do mesmo ou deban
pasar a dito grupo por outras causas, debido a que, en caso conctrario, o concelleiro se vería
privado do seu dereito a participar nas comisións informativas e, polo tanto, se vulneraría o
dereito do concelleiro a participar nos asuntos públicos nos termos previstos pola lei-dereito
fundamental do art. 23 CE.= O grupo mixto, a falla doutra regulamentación polo propio

concello, rexirase polos acordos que adopten os seus membros.= Terceira. Réxime das
comisións informativas.= En primeiro lugar , “tódolos grupos políticos integrantes da
corporación terán dereito a participar en ditos órganos, mediante a presencia de concelleiros
pertencentes ós mesmos”- art. 20.1 c) Lei 7/85, redacción dada pola Lei 11/99.= Cada Comisión
informativa intégrase de maneira que se acomode á proporcionalidade existente entre os grupos
políticos representados na corporación.- art. 125 do ROF.= Debe suliñarse que a representación
proporcional é a dos grupos políticos, non a dos partidos políticos, agrupacións de electores ou
outras formacións políticas ou electorais.= As comisións informativas teñen que “acomodarse”
á proporcionalidade dos grupos políticos que integran a corporación, en canto sexa posible,
“pois , doutro xeito, en efecto non só se eliminaría toda participación dos concelleiros da
minoría nun estadio importante do proceso de decisión(...) senón que se hurtaría á minoría
incluso a posibilidade de participar con plena eficacia no estudio final da decisión, privándolle
do tempo necesario para o estudio en detalle dos asuntos ou da documentación que eso require
ou de ambas cousas- FX 2º STS 32/1985.= Por outra banda, a xurisprudencia do Tribunal
Constitucional interpreta que esa proporcionalidade non ten que ser estricta ou matemática cen
por cen , solución que sería incluso imposible nos municipios con escaso número de
concelleiros-STC 40/1981. Pola contra, unha adecuada representación só pode ser, por
definición, imperfecta e resultar esixible dentro dunha razoable marxe de flexibilidade sempre e
cando non chegue a alterarse a súa propia esencia-FX 1º da STC 40/1981, FX 3º da STC
32/1985 e FX 2º da STC 36/1990. En consecuencia, a proporcionalidade ou desviacións da
mesma(...) non poden ser entendidas dunha maneira estrictamente matemática, senón que
deben vir anudadas a unha situación notablemente desventaxosa e á ausencia de todo criterio
obxectivo ou razoamento que as xustifique-FX 3º STC 75/1985, FX 2º STC 36/1990.= Noutra
orde de cousas, a adscripción concreta a cada comisión dos concelleiros que integran cada
grupo político realizarase mediante escrito do portavoz do grupo dirixido ó Alcalde-Presidente,
do que se dará conta ó Pleno-art. 125 c) do ROF.= Cuarta. Apicación ó caso que nos ocupa.=
Trátase de analiza-la proporcionalidade matemática que garda cada grupo político respecto do
total dos membros do pleno e verificar se o acordo de integración das comisións informativas
respecta a citada proporcionalidade na maneira flexible antes comentada, é dicir, de maneira
que as desviacións entre a proporcionalidade matemática e a real non resulten desventaxosas ou
inxustificadas.= Na táboa que se mostra a continuación refléxase na columna “coeficiente
matemático” o resultado de dividir o número de concelleiros de cada grupo político municipal
polo número total de concelleiros.= A columna “número de concelleiros teóricos” é o producto
de multiplica-lo número de concelleiros de cada grupo polo coeficiente matemático.= A
columna “porcentaxe real” resulta de dividi-lo número de concelleiros asignados ás comisións
informativas por cada grupo político polo total de concelleiros.= Por último, a columna
“desviación% real- matemátic.” pón de manifesto a desproporcionalidade ou desviación
existente entre as porcentaxes que representan a proporcionalidade real (producto da
asignación de concelleiros por cada grupo) e a proporcionalidade estricta ou matemática. Esta
columna é a clave para considerar se as comisións informativas respectan “proporcionalmente”
a composición dos grupos políticos municipais (que non dos partidos políticos, como se puxo
de manifesto na consideración primeira). Aínda que para dar resposta a esta interrogante entran
en xogo, indudablemente, xuizos subxectivos de valor, a miña opinión persoal é que as
desviacións producidas son insignificantes: da ganancia en proporcionalidade do grupo
socialista do 2,52% á perda do grupo BNGng do 3,36%; ademais de si ser necesarias, pois a
designación de concelleiros ten que facerse, neceariamente”por unidades enteiras”. Só a

asignación de membros “fraccionados”(imposible, evidentemente) permitiría desviacións de
valor cero, é dicir, a proporcionalidade estricta ou matemática.-------

Grupo
municipal

Nº de
concelleiros

Porcentaxe
matemático

G.M. popular
G.M. socialista
G.M. BNG
G.M. Mixto
TOTAL

7
2
3
5
17

41,18
11,76
17,65
29,41
100

Nº
concelleiros
teóricos
2,88
0,24
0,53
1,47
5,12

Nº
concelleiros
asignados
3
1
1
2
7

Porcentaxe
real
42,86
14,29
14,29
28,57
100

Desviación
% realmatemátic.
1,68
2,52
-3,36
-0,84
0

En canto á designación dos concretos integrantes do grupo mixto que participarán nas
comisións informativas, é competencia do grupo municipal.= CONCLUSIÓNS= Considero
axustado á legalidade o acordo de composición das comisións informativas, así como a
designación que decidan os membros do grupo mixto sobre os membros concretos que
representarán a dito grupo nas comisións informativas. Este é o informe que emito, sen prexuizo
doutro máis fundado na Coruña, a 8 de maio de 2002.”
Pola presidencia declárase sesión pública, pasándose a coñecemento e resolución dos
asuntos incluídos na seguinte
ORDE DO DÍA:
1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O Sr. Presidente se algún dos Sres. Edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da sesión que tivo lugar o día 20 de
xuño pasado, e que foi distribuido coa convocatoria da actual.-O Sr. Secretario manifesta
que no punto 4, onde di “ O Sr. Secretario informa que se presentaron alegacións, que el
contestou por escrito, e que se enviou copia desas alegacións e da resposta a tódolos
concelleiros”, debería dicir “O Sr. Secretario informa que se presentaron alegacións, que el
contestou por escrito, e que se enviou copia desas alegacións e da resposta a tódolos
concelleiros das alegacións presentadas na primeira Comisión Especial de Contas”.-----O Pleno do concello, por oito votos a favor ( dos Sres. Blanco Martínez, Castroagudín
Valladares, Cajaraville Campos, Fernández Fernández, Aller Suárez, Mata Iglesias, Parajó
Liñares e Hombre Eiras), un en contra (da Sra. Amieiro Rodríguez) e tres abstencións (dos Sres.
Filloy Villar e Fandiño Pazos e da Sra. Bugallo Rodríguez) e sendo o número legal o de
dezasete, a corda aproba-lo borrador da acta da sesión do día 20 de xuño de 2002, unha vez
realizada a corrección proposta, e que se rexistre no libro correspondente.------2.- MOCIÓN PSOE TRANSPORTE ESCOLAR .- O Sr. Secretario dá lectura á
moción do PSOE sobre “O transporte escolar”, que copiada literalmente, di o que segue:”
FUNDAMENTACIÓN=Cáseque 150 alumnos e alumnas de bacharelato do Instituto de
Ensino
Secundario de Teo, veñen utilizando regularmente o transporte escolar para desplazarse dende
os seus domicilios ó referido centro educativo co fin de cumplir coas súas obrigas
académicas.= A localización do edificio do IES de Teo, a gran extensión deste concello, a
dispersión poboacional que o caracteriza e a anticuada e deficiente rede viaria, son factores que

obrigan ineludiblemente a estes alumnos/as a utiliza-lo devandito transporte escolar como
case único xeito de poder acceder adecuadamente ó centro.=O custo mensual por alumno/a
deste servicio e de perto dunhas 6.000 pts.(36,10 euros). Até agora cada alumno/a viña
pagando un pouco máis da metade, esto é arredor das 3.000 Pts.(18,50 euros). O concello de
Teo sufragaba, mediante subvención á APA case o restante 50% do custe total. En definitiva,
a subvención municipal ascendía ata hoxe a un total de 5.700.000 pts. (34.257,70 euros).=O
alcalde Armando Blanco, comprometéuse persoalmente a principio do presente curso
académico coa APA,a manter como mínimo a actual subvención.=A estas alturas do curso,
producense os seguintes feitos:=O alcalde Armando Blanco reduce a subvención a 5.000.000
de pesetas(30.050,60 euros), é decir, 700. 000 pts., (4.207, 10 euros) menos.=A Asociación de
Pais/Nais de alumnos ó día de hoxe só recibiu 2.000.000 de pts. (12.020 euros). A Asociación
non sabe cando cobrarán os 3.000.000 (18,030,35 euros), restantes.=Diversas razóns (entre
elas a reducción da subvención municipal), obrigan, xa de momento, a que a partir do
vindeiro mes de xaneiro, os alumnos/as pasen a pagar 4.000 pts. rnensuais, en vez das 3.000
pts., que viñan abonando até o de agora.= MOCION= Diante de todo o exposto, o Grupo
Municipal Socialista manifesta:=1)A educación debe se-la primeira prioridade da política
municipal, porque a través da mesma, os nosos xoves, á vez que se forman como persoas e
como cidadáns responsables, aseguran o seu porvir persoal e profesional. É decir, desta
maneira, énchese de contido e toma corpo o principio constitucional da igualdade de
oortunidades.= 2) Os concellos, ainda que teñen escasas competencias na materia, deben
procurar tódolos medios ó seu alcance para garanti-lo benestar dos seus vecinos, comezando
polo cumprimento axeitado do dereito a unha educación pública digna e de calidade.=3)O
transporte escolar, dadas as especiais características do concello de Teo e pola repercusión
económica que supón nos petos de moitas familias teenses, convírtese nunha cuestión social
de primeira magnitude e, por conseguinte, require a adopción das medidas pertinentes para
que tódolos alumnos e alumnas dos centros escolares públicos deste municipio teñan acceso
sen trabas a este servicio. Ou hai transporte escolar gratuito para todos, ou dificilmente
haberá educación pública e, por conseguinte, igualdade de oportunidades para todos,
independentemente das posibilidades económicas de cadaquén. Non tódalas familias de Teo
(diremos máis: moi poucas familias) poderán asumi-lo custe mensual que teñen que pagar
para que os seus fillos se formen e progresen de acordo coas suas capacidades e
espectativas.=Por conseguinte, o grupo municipal socialista propón:= Instar ó Sr. Alcalde para
que no uso das súas facultades habilite as partidas orzamentarias oportunas que permitan, que
desde o mes de xaneiro de 2002, tódolos alumnos e alumnas de bacharelato do IES de Teo
desfruten da gratuidade total no uso do servicio de transporte escolar ordinario”.-----O Sr. Fandiño pide a palabra por unha cuestión de orde e pregunta se hai algún
representante do PSdeG-PSOE presente, e o Sr. Alcalde respóndelle que non hai ningún, e que
os concelleiros presentes, cos seus votos, deben decidir se se levan adiante.-----O Sr. Filloy manifesta que esta moción figura con data de entrada no rexistro municipal
o día 19/12/2001, e que se presenta a debate, e se procede, aprobación, o día 28/06/2002, é dicir,
seis meses despois de que dita moción fose presentada, e despois tamén de que se celebrasen
tres plenos ordinarios con moi escaso contido e cando xa rematou o curso escolar. Manifesta
que independentemente da valoración desta moción, o que di que si que queda demostrado é a
forma peculiar de realiza-las tarefas de goberno do municipio, apoiado por uns señores que di
que pouco tempo atrás gritaban pedindo honestidade, transparencia e eficacia, e que hoxe ante

a evidencia calan e aplauden. Opina que pensando nestes cambios de actitude non pode menos
que recordar certos versos do xenial Quevedo. En canto á moción, di que non están de acordo
coa gratuidade total do transporte, aínda que di que si estarían de acordo con que o transporte
fose gratis para as familias necesitadas, despois de que se fixesen os oportunos estudios por
parte do departamento de servicios sociais.---O Sr. Fandiño opina que xa que non hai ningún representante do PSOE, que non se
poden defender e que polo tanto se deberían retirar e traelas ó seguinte pleno. O Sr. Alcalde
respóndelle que el non sabía que non iban vir a este pleno os concelleiros do PSOE.----O Sr. Parajó manifesta que non se pode tira-la pedra e esconde-la man, xa que di que os
representantes do grupo socialista firman as mocións e logo non veñen defendelas para non
quedar mal. Opina que estes concelleiros están ignorando ó concello e ós veciños, por moita
“alternativa sensata “ da que falan. Manifesta que el sempre foi partidario da gratuidade dos
libros e do transporte, pero que é consciente de que é algo moi difícil de facer. Opina que o
concelleiro que presentou esta moción tamén sabe que esto é moi difícil, que sabe que se paga
máis do cincuenta por cento do transporte escolar, pero opina que presentan esto para facer
ruido.--------O Sr. Alcalde manifesta que os 5.000.000 de pesetas entregados á APA no ano 2001,
cubren o 5O % do custo do transporte, e que lle quedaron cartos á APA para outras actividades;
Di que todo isto está avalado coa propia documentación entregada pola citada APA na
solicitude de subvencións para o ano 2001, onde se recoñecen, no capítulo de transporte, uns
gastos de 9.800.000 de pesetas.Manifesta que, a parte diso, o Concello de Teo concedeu axudas
para transporte escolar, tanto para alumnos que estudian en Teo como noutras localidades. Di
que sen querer mirarnos no espello que poidan representar outros concellos da comarca, que
están seguros que Teo foi o que máis cartos destinou a este tema, e que se está a tratar de
incrementar, na medida do posible, esta axuda. Opina que pretender que o Concello asuma o
100 % do custo do transporte escolar, pode representar un agravio con todos aqueles alumnos
que, por nor ter no IES de Teo as ramas de bacharelato que elixiron, teñen obrigatoriamente que
desprazarse a outras localidades. Manifesta que como xa de dixo en algún pleno, os Sres. do
PSOE non falan para nada dos ingresos das familias, cousa que si se ten moi en conta no
momento de outorga-las axudas os alumnos. Di que entenden a especial situación do IES de
Teo, e que por eso concedemos estas subvencións, pero que tamén queren facer constar que, en
moitos concellos da redonda non se paga un céntimo para o transporte escolar de ensino non
obrigatorio. Opina que é triste ver como algunhas persoas, usando o seu posto de traballo, como
mestres no IES de Cacheiras, reparten panfletos entre os alumnos con auténticas arengas e
falacias, dicindo que moitos alumnos piden plaza fóra do Concello, e que se pediron praza fóra
de Teo, foi únicamente por ter un centro máis próximo os seus domicilios, o IES de
Pontepedriña, e tamén por estar permitido pola Lei, non por outros motivos.---A Sra. Bugallo manifesta que igual que ás veces hai mocións que teñen fallos de
tramitación e se voltan a traer a pleno, se debería face-lo mesmo con estas, e volver a traelas. O
Sr. Alcalde respóndelle que hai unha orde do día, e que houbo comicsións informativas sobre
esto, e que os demais non son culpables dee que os concelleiros do PSOE non viñeran. A sra.
Bugallo manifesta que houbo unha moción do BNG presentada en febreiro, e que saben que se
pagou a subvención. Opina que sería ser populista e pouco serio o pedi-la gratuidade do
transporte cando hai unhas rendas máisaltas ca outras. Cre que debería facerse unha
negociación coa Consellería, xa que o concello non ten por que asumir sempre o transporte
escolar. Manifesta que se debería ser coidadosos co pouco orzamento que hai, e que esto é

competencia da Consellería. Di que o grupo municipal do BNG se vai abster, xa que non hai
ninguén que defenda a moción.---O Sr. Filloy pide que se reflexione sobre a posibilidade de que ás persoas con
necesidades urxentes se lles pagase o transporte.-------O Sr. Parajó manifesta que o IES de Teo acado nas probas de selectividade o segundo
posto da comarca, o cal di moito deste Instituto. Opina que a corporación debe felicitar ó
centro, e que esto pode contribuir a que os alumnos se queden aquí. O Sr. Alcalde manifesta
que o grupo de goberno se une a esa felicitación.----Sometida a votación, esta moción acada nove votos en contra (dos Sres. Blanco
Martínez, Castroagudín Valladares, Cajaraville Campos, Aller Suárez, Fernández Fernández,
Mata Iglesias, Parajó Liñares, Hombre Eiras e Filloy Villar), e tres abstencións (das Sras.
Bugallo Rodríguez e Amieiro Rodríguez e do Sr. Fandiño Pazos), sendo o número legal o de
dezasete e o de asistentes o de doce, polo que resulta rexeitada.
3.- MOCION PSOE CICLOS FORMATIVOS .- O Sr. Secretario dá lectura á moción
do PSOE sobre “ Os ciclos formativos”, que copiada literalmente, di o que segue:”
FUNDAMENTACIÓN= Durante os últimos anos, e cada vez con maior e máis grave
repercusión, vense producindo un problema gravísimo que afecta directamente a moitos xoves
do concello de Teo e, indirectamente, ás suas familias: a carencia de prazas escolares nos ciclos
formativos de FP por insuficiencias notables na oferta educativa pública, que conducen ós
mosos mozos e mozas a un auténtco calexón sen saída, ó quedaren á marxe dos sistemas
educativo e laboral.= O problema é dunha gravidade extrema, pois estes xoves ven frustradas as
súas espectativas de futuro con consecuencias moi graves a curto e medio prazo: frustración e
merma da autoestima, ociosidade gratuita, risco de conductas perigosas, dificultades para poder
acceder ó mundo laboral, conflictividade familiar, etc.=Por conseguinte, esto está a convertirse
nun problema social de primeira magnitude que a Corporación de Teo ten que afrontar e, como
mínimo, de acordo coas súas posibilidades competenciais, dispor dos mecanismos axeitados
para implicar ás institucións polítcas competentes (Xunta de Galicia, e máis en concreto,
Consellería de Educación) na súa definitiva solución.= MOCIÓN=O Grupo Municipal
Socialista é consciente de que é a Consellería de Educación a institución competente para
resolve-lo problema.=En todo caso, dado qué é un conflicto que afecta especialmente ós xoves
deste concello, a nosa Corporación, non debe permanecer allea, e, por conseguinte, debe dispór
dos medios (fundamentalmente persuasivos) que permitan acadar da Consellería de Educación
unha resolución favorable ós intereses da nosa mocidade.=Cremos, pois, oportuno e necesario,
que desde a Alcaldía se tome a iniciativa de crear con urxencia unha Comisión Técnica de
Estudio e Traballo sobre da cuestión que, presidida polo Sr. Alcalde ou persoa en quen
delegue, xunto con representantes das diferentes forzas políticas representadas na Corporación,
máis persoas representativas do sector educativo teense como por exemplo, os directores e
directoras dos centros escolares públicos do concello, máis representantes dos diferentes
colectivos sociais interesados na cuestión (organizacións empresariais, especialmente)e mesmo
expertos na materia, leve a cabo un estudio riguroso das necesidades educativas de
Teo(centradas nos Ciclos Formativos de FP) que se sustancie, en última instancia, nun
INFORME-MEMORÁNDUM para facelo chegar ás autoridades educativas galegas
competentes e que, consecuentemente, sirva de base para solventar definitivamente a
problemática aquí plantexada no vindeiro curso 2002-2003”.O Sr. Alcalde manifesta que se fixeron xestións ante a Consellería , e que se está encima
do tema, polo que esta moción tería lóxica se non se estivesen a realizar xestións, pero que si
que se están realizando, polo que non van apoia-la moción.-----

O Sr. Filloy manifesta que tendo en conta a data na que foi presentada esta moción, o
23-11-01, e a data na que se presenta a debate, o 28-06-02, e vendo que entre unha data e outra
transcorreron sete meses, di que non deixan de sorprenderse de que se poida actuar así, tanto
polo equipo de goberno como por parte dos que os apoian. Continúa dicindo que consideran
interesante que se faga o posible para que haxa os ciclos formativos necesarios, e que cre que
nun pleno anterior se aprobou unha moción nun senso parecido, polo que só quedaría cumplir
co que no seu día foi acordado. Di que cre que a moción se presenta cun dramtismo inneceario
e que dudan da efectividade dunha comisión presidida polo Sr. Alcalde ou pola persoa por el
designada.---O Sr. Hombre manifesta que quen é competente do mapa educativo galego é a
Consellería, que ten departamentos para estudiar que ciclos formativos son necesarios en cada
lugar e as necesidades das empresas que solicitarán traballadores deses ciclos. Maniféstase
partidario de que haxa algún ciclo formativo en Teo e programas de garantía social, pero que lle
consta que se fan xestións, e opina que non é serio que se presenten este tipo de mocións.-------A Sra. Bugallo manifesta que en principio non terían ningún problema con esta moción,
xa que coincide cunha aprobada en un pleno do ano 2000, que fora presentada polo BNG. Di
que xa que hai unha moción aprobada nese senso, se debe seguir adiante, e crear tamén o
consello escolar municipal. Opina que é máis interesante que se reitere a moción aprobada que
quese se traian a pleno mocións similares, e volve a reiterar que o seu grupo opina que se
deberían aplazar estas mocións para unha das seguintes sesións plenarias.-------Sometida a votación, esta moción acada oito votos en contra (dos Sres. Blanco Martínez,
Castroagudín Valladares, Cajaraville Campos, Fernández Fernández, Aller Suárez, Mata
Iglesias, Parajó Liñares e Hombre Eiras), e catro abstencións (dos Sres. Filloy Villar e Fandiño
Pazos, e das Sras. Bugallo Rodríguez e Amieiro Rodríguez), sendo o número legal o de dezasete
e o de asistentes o de doce, polo que resulta rexeitada.4.- MOCIÓN PSOE ORGANIZACIÓN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES .---O Sr. Secretario dá lectura á moción do PSOE sobre “A organización de actividades
extraescolares”, que copiada literalmente, di o que segue:” FUNDAMENTACIÓN= Cada curso
escolar son moitos/as os alumnos/as de Educación Non Obligatoria (Primaria e Secundaria) que
non acadan tódolos obxectivos académicos previstos nos correspondentes Proxectos Didácticos
de curso, ciclo e/ou materia, polo que se ven obligados/as, nuns casos a repetir curso ou a
promocionar con déficits educativos moi significativos, que de non atallar ou reforzar á tempo,
poden determinar inexorablemente de forma negativa, o desenvolvemento futuro do alumno/a
no proceso de ensinanza/aprendizaxe ata desembocar no fracaso escolar máis inmediato e
frustrante como é o de non acada-lo título de Graduado en ESO.= O sistema educativo vixente
establece nestes casos a necesidade de que o profesorado concrete as capacidades e os
conseguintes procedementos que deben ser obxecto de reforzo educativo para que estes
alumnos/as poidan recuperar, en períodos vacacionais como o estival, o necesario nivel de
capacidades e coñecementos que lles garantan un axeitado desenvolvemento académico nos
seguintes cursos; mais, por tratarse de mecanismos extraescolares non reglados (no caso do
período vacacional de verán), o sistema non oferta nin asegura as correspondentes actividades
regulares de ensinanza/aprendizaxe para levar á práctica esas recomendacións. Son as familias,
as que pola súa conta, de xeito particular, deben abordar esta problemática, e a maioría das
veces, nun estado de desamparo e desorientación total para interpretar estas orientacións e poder
levar a cabo as correspondentes actividades de reforzo ou recuperación.= Compre salientar, por

outra banda, que, en termos xerais, existe unha relación bastante axustada entre fracaso escolar
e estatus socioeconómico e cultural das familias, de tal maneira que os alumnos/as de núcleos
familiares con menos recursos (económicos e culturais) se ven máis afectados polo fracaso
escolar.= Por conseguinte, os socialistas de Teo, cremos que existe unha obriga de carácter
social (amais da estrictamente pedagóxica) para que as institucións públicas (no noso caso, o
Concello de Teo) se impliquen efectivamente na procura de adopción de medidas para facer
fronte ó problema que nos atinxe e contribuir á loita contra do fracaso escolar.= Temos que ser
conscientes de que, nunha sociedade que produce diferencias sociais evidentes según as
dispoñibilidades económicas de cada quen, a educación pública desempeña un papel
importantísimo, absolutamente determinante, na aplicación do principio de igualdade de
oportunidades, de tal xeito que a promoción social e o acadar niveis de calidade de vida dignos,
xustos e equitativos, gardan unha relación moi estreita co nivel de formación dos cidadáns.
Con cidadáns mellor formados gañamos todos en calidade de vida individual, en riqueza
económica, en benestar colectivo, en liberdade, en cidadáns mais comprometidos e en cohesión
social.= En definitiva, as institucións públicas, neste caso o Concello de Teo, ten que se implicar
máis de cheo no impulso de accións educativas que melloren a formación da súa mocidade,
enchendo valeiros e lagoas, con medidas concretas, que, por razóns burocráticas, outras
institucións de ámbito superior competentes na materia esquencen ou non
abordan.=PROPOSTA=1.-De momento (oportunamente, proporemos outra batería de
medidas para levar a cabo paralelamente ó curso académico regular) e pensando na
proximidade do verán, o Concello de Teo deberá organizar actividades (gratuitas ou
semigratuitas, dependendo dos casos) de reforzo educativo, durante os meses de xullo e agosto,
para alumnos/as teenses de Educación Non Obligatoria (Primaria e ESO) de centros públicos
que non acadaran tódolos obxectivos académicos previstos nos correspondentes Proxectos
Didácticos.=2.-As actividades de reforzo educativo propias de cada área de coñecemento ou
matería deberían de estar acompañadas de actividades complementarias como cursos de
técnicas de estudio, excursións, visitas a museos, asistencia a actos culturais, cine,
etc.=3.-Suxerimos que estas actividades deberán ser programadas e realizadas en colaboración
cos Departamentos de Orientación, Comisións de Coordenación Pedagóxica e ANPAS dos
diferentes centros escolares de Teo.= 4.- Poderíase, tamén, aproveitar esta oportunidade para
fomentar e consolidar unha cultura solidaria entre os cidadáns poñendo en práctica accións de
voluntariado, que impliquen, sobre de todo, ós xoves teenses que estean dispostos a colaborar
nesta tarefa, tanto na formación docente (lóxicamente, con competencia contrastada nas
diversas materias) como na organización e desenvolvemento das actividades
complementarias.“---O Sr. Alcalde dá resposta á moción presentada, o que, copiado literalmente, di o que
segue:”Con referencia á fundamentación, hai un primeiro erro grave cando se afirma:"
Educación Non Obrigatoria (Primaria e Secundaria)...”=A Educación Primaria é básica e
obrigatoria e comprende 6 cursos, desde os 6 ata os 12 anos. A Educación Secundaria ten un
primeiro tramo que é obrigatorio- a ESO- e desenvólvese desde os 12 ós 16 anos,
normalmente.= Cando fala de que non acadan tódolos obxectivos académicos e, polo tanto,
fracasa, quero entender que se refire ós obxectivos mínimos. Hai que matizar que os alumnos,
dependendo das súas capacidades e aproveitamento, acadan os obxectivos en diferentes graos.
Os que non os acadan ó nivel de mínimos son os que non superan o nivel ou etapa e non
obteñen o título de Graduado en Secundaria Obrigatoria.=É certo que se deben de facer
suxestións e dar pautas ós alumnos que non acadan os obxectivos mínimos para que traballen

na época de vacacións. Ademais diso, ó longo de cada curso académico, o profesorado ten que
atende-la diversidade do alumnado e deseñar simultaneamente actividades de reforzo,
normalmente na aula, para aqueles alumnos que teñan lagoas cognitivas e obxectivos previos
sen conseguir. Así pois, o que se acumula de atraso pode ser recuperado en época escolar, coa
atención do propio profesor-titor ou co apoio doutros profesores.= Entre os factores que inflúen
no "fracaso escolar" está, sen dúbida, a situación familiar. Pero parece dernagóxico presenta-lo
status socioeconómico e cultural como unha "relación bastante axustada do fracaso escolar".
Hai moitos factores que inflúen e non se resolve, simplemente, con "actividades de
verán".=Tamén parece demagóxica a acusación de que "por razóns burocráticas, outras
instancias de ámbito superior competentes na materia esquecen accións educativas".= De todos
modos e como conclusión á xustificación do preámbulo da moción, cómpre subliña-lo
seguinte:=- A non existencia de exames ou probas en setembro e, polo tanto, a norma de que os
atrasos escolares deben de ser correxidos no curso seguinte, e non en período de vacacións, é
unha consecuencia da aplicación da LOXSE, que por certo é unha lei non deseñada polo Partido
que está hoxe nos gobernos de España, de Galicia e mesmo neste concello. Se hai que buscar
culpable, será o partido que subscribe esta moción. =- Os concellos teñen responsabilidades
concretas de mantemento dos centros de ensino básico, pero non competencias en deseñar
actividades regradas nin de reforzo educativo.=Con relación á proposta:= 1º.- O Concello non
ten por que encargarse de organizar actividades de reforzo educativo. No caso de facelo, non
tería ningún valor oficial nin académico. Sería converte-lo concello nunha pasantía, nunha
academia ou nun profesor particular para os alumnos que non acadaron os obxectivos
mínimos.= 2º.- O proceso de ensino-aprendizaxe require de pausas, descansos e vacacións
tamén para os alumnos e familias. O reforzo nesas primeiras idades pode facerse no curso
seguinte.=3º.- Non parece prudente a estas alturas do mes(remate de xuño e primeiros de
xullo), contar cos Departamentos de Orientación, Comisións de Coordinación Pedagóxica,
etc.Por unha banda, están en período de vacacións que en moitos casos, sobre todo no mes de
xullo, se dedican á formación permanente do profesorado.=4º.-En canto ás "actividades de
técnicas de estudio, excursións, visitas a museos, actos culturais....”, esta actividade xa se
desenvolve por parte do concello durante todo o ano, e non especialmente en época de
vacacións , e digo esto porque moitas familias aproveitan as vacacións dos nenos e as súas para
facer desprazamentos, viaxes, etc.”.O Sr. Filloy manifesta que esta moción pode estar presentada con boa fé, pero sen que
se teña feito unha análise profunda do por que existe este fracaso escolar, a pesares de que só
suspendera un alumno dos 36 presentados desde o IES de Teo ás probas de selectividade.
Pregúntase se se analizaron con seriedade algúns dos seguintes puntos: que responsabilidade ten
o sistema educativo, que responsabilidade teñen os pais, que responsabilidade teñen os propios
nenos, que responsabilidade teñen os medios de comunicación, sobre todo as televisións na
perversión da linguaxe, e que responsabilidade teñen os políticos cando din “catorceavo” onde
hai que dicir “decimocuarto”, ou cando unha profesora di “jóvenas” para dirixirse a unha
adolescente. Di que a súa conclusión é que o concello non debería meterse onde non ten
competencias nin capacidade para solucionar tales problemas, aínda cando recoñecen que son
moitos e moi graves e que requiren dalgunha solución, e opina que a comunidade educativa, o
ministerio, a consellería, profesores e pais, xunto cos alumnos, son os que teñen que
solucionalo, e non o concello, que bastante ten con tentar resolve-los seus problemas, cousa que
di que non da feito.---

O sr. Parajó manifesta que o que se propón nesta moción é moi difícil de levar a cabo, e
que en Santiago BNG e PSOE o tentaron, que tiñan pensado que se fixese un mes e que só
conseguiron levalo á práctica unha semana. Opina que en Teo sería aínda máis difícil, pero que
cre que ós xoves se lles debería buscar algunha alternativa, xa que lle parece que agora non van
poder entrar nas discotecas ata os dezaoito anos. Manifesta que vai votar en contra desta
moción.------O Sr. Hombre opina que é unha pena non ter a ninguén do grupo socialista neste pleno,
porque así non sabe contra que falar. Parécelle unha falacia e unha demagoxia que se pretenda
recuperar asignatura por asignatura, e que cada área nomee un profesor e que o centro estea
aberto todo o verán. Manifesta que na LOXSE queda recollido que os centros públicos de
ensino deben estar abertos á participación de todas as asociacións e organizacións do seu
entorno. Di que se vai opor a esta moción.----A Sra. Bugallo opina que este é un tema moi serio, e que habería que facer estudios e
estatísticas e mirar que reforzos son necesarios en cada caso, e que aquí se mezclou o reforzo
co lecer. Reitérase en que este é un tema serio, e que habería que recopilar informes do centro
escolar, do claustro e pedi-la opinión dos propios interesados. Di que España é o Estado
europeo con máis horas lectivas, e que as vacacións están moi concentradas. Di que sería un
tema a estudiar polo claustro e os concellos escolares, pero que sen información, se vai abster.
Di que o que si lle gustaría é unha vida cultural máis activa no concello.
O Sr. Alcalde manifesta que durante o curso escolar se fan excursións e actividades
culturais para os rapaces, e que habería que preguntarlles a eles se lles gustaría quedarse na casa
durante o verán, cando moitas das súas familias se van de vacacións. Opina que este é outro
caso de demagoxia barata, igual que o outro día coa moción de Parque Montouto, e que é tirar
pombas ó vó, para que queden ahí.---Sometida a votación, esta moción acada nove votos en contra (dos Sres. Blanco
Martínez, Castroagudín Valladares, Cajaraville Campos, Fernández Fernández, Aller Suárez,
Mata Iglesias, Parajó Liñares, Hombre Eiras e Filloy Villar), e tres abstencións (das Sras.
Bugallo Rodríguez e Amieiro Rodríguez, e do Sr. Fandiño Pazos), sendo o número legal o de
dezasete e o de asistentes o de doce, polo que resulta rexeitada.
5.- MOCIÓN PSOE SOBRE A REFORMA POLITICA COMUN DE PESCA .- O
Sr. Secretario dá lectura á moción do PSOE sobre “A reforma política común de pesca”, que
copiada literalmente, di o que segue:” EXPOSICIÓN DE MOTIVOS=A revisión da política
comunitaria de pesca que ten prazo de execución ó longo do 2002, está precedida da realización
de diversos informes e publicacións no seo da Unión Europea dende o ano 1.997.=A
Comunicación da Comisión de marzo de 2001, pola que se presentaba o Libro Verde, suscitou
numerosas críticas no sector pesqueiro galego, críticas fundamentadas na continuidade das
discriminacións para a flota galega que os socialistas compartimos.=Estamos neste intre
inmersos nun profundo debate acerca do que debería dar de si a revisión da actual Política
Común de Pesca, avivado polos recentes acontecementos en relación co libro Verde para a
reforma da PCP, na xuntanza do Colexio de Comisarios do día 28 de maio e na mini-sesión
plenaria do Parlamento Europeo do 29 de maio, coincide ademais a reforma da PCP co fin do
periodo transitorio para España e Portugal, coa expiración da lexislación vixente na actualidade
conforme ás normas de acceso ó Coto das Shetland e ó Mar do Norte.=Os socialistas
consideramos que é necesario reforma-la actual PCP con criterios de igualdade de acceso e de
construcción dunha verdadeira política común da pesca, conxugando a importancia que a pesca
ten nas rexións altamente dependentes coa sostenibilidade das pesquerías.=A proposta

comunitaria da reforma da PCP prexudica gravemente os intereses do sector pesqueiro galego e
ameaza seriamente os intereses nacionais galegos e de España como potencia pesqueira.=É
unha proba máis da ineficacia do goberno do PP e que, precisamente baixo Presidencia
Española da UE, a Comisión aprobe unha reforma que dana tan seriamente os intereses do noso
país.=O Goberno de Aznar debería defender con forza, que a recuperación dos caladoiros se
faga reducindo esforzo pesqueiro de forma menos traumática, apoiando paros biolóxicos
subvencionados, salvando os peixes e o traballo no mar.=Hoxe a pesca ten un escaso futuro
porque tanto o Goberno Central co ministro Cañete a cabeza como o da Xunta non fixeron nada
para que as cousas foran mellor e tampouco foron capaces de suaviza-las intencións de Fischler
cando fai un ano e medio que ven falándose da reforma da Política Común de Pesca contida no
Libro Verde. España, e por ende Galicia, gracias a estes gobernantes, xa non pesca en Marrocos
nin en Arxentina e non hai ningún novo acordo que compense as perdas.= Galicia debería xogar
un papel importante na definición das políticas pesquerías europeas, é quen máis ten que perder
ou gañar en función de como se resolva a reforma da PCP.=Pero o goberno galego non debe ter
esta consideración da pesca, non é para o Partido Popular un sector estratéxico, senón non se
explica como a postura galega diante da reforma da PCP non a tivemos ata a pasada semana, no
Pleno do Parlamento de Galicia, cando debería estar nas instancias comunitarias dende cando
menos fai dous anos.=A pesca está abandonada polo Presidente Fraga, que non é capaz de
exerce-lo seu liderazgo diante do Goberno do Estado para impulsar unha reforma da PCP
acorde cos nosos intereses.=Ante todo isto, o PSdeG-PSOE, propón ante o Pleno de este
concelloos seguintes acordos:=1.- Instar ó Goberno Galego a que lidere unha resposta inmediata
a esta grave situación do sector pesqueiro galego, paralizando a reforma que se quere aplicar,
por canto que é desequilibrada e discriminatoria cos nosos intereses, manifestando o seu
compromiso de bloqueala si esta non considera tanto a sostenibilidade das pesquerías corno os
intereses do sector pesqueiro galego.=2.-Requirir á Xunta de Galicia a que se faga efectivo o
acordo parlamentario acadado a instancias do PSdeG-PSOE para utiliza-la presencia de Galicia
nos foros de decisión comunitarios relacionados co sector pesqueiro, no senso de que a Xunta
de Galicia poida exercer por delegación estatal a representación española nos consellos de
ministros de Pesca da UE.=3.-Impulsar unha reforma que poña fin ó periodo transitorio, que
permita a plena integración do sector pesqueiro galego a partir de decembro deste ano e que
contemple o establecemento de medidas que conleven o mantemento da actividade e
competitividade futura da nosa flota.= 4.-Esixi-la constitución dunha Comisión Xunta Parlamento e Sector Pesqueiro que colabore no proceso de reforma do PCP e realice o
seguimento da mesma, contando co firme compromiso do goberno galego e estatal de acudir a
bloquea-la reforma se esta non ten en conta xunto coa sostenibilidade das pesquerías os
intereses dos traballadores e dos territorios dependentes.=5.-Poñer en marcha unha campaña
explicativa diante dos países membros da Unión Europea sobre da realidade da Pesca Galega e
da súa importancia económica e social.= 6.-Propicia-lo encontro dos responsables de Pesca dos
gobernos galego e estatal e delegacións parlamentarias do Congreso e do Parlamento de Galicia
cos europarlamentarios para unificar criterios entorno ás resolucións xa adoptadas e á defensa
dunha reforma da PCP equilibrada e non discriminatoria.=7.-Instar ó goberno galego a que
prepare alternativas, contando con tódalas variables sen esperar ata última hora para dar resposta
ó que se aveciña, que de partida é claramente perxudicial para Galicia, para a pesca galega e para
os traballadores do país.”
O Sr. Alcalde manifesta que non van apoiar esta moción, e que a van rebater con outra
que presenta no seguinte punto da orde do día o grupo de goberno.------

O Sr. Filloy manifesta que, se non están mal informados, o Parlamento de Galicia
acordou fomar unha comisión composta polas tres forzas políticas que o compoñen para
traballar xunto cos demais sectores implicados nunha soa dirección, para face-lo máximo de
presión posible en aras a busca-la solución do problema. Di que eles apoian esta iniciativa, así
como a iniciativa que xurdiu do Parlamento Español, integrada por tódalas comunidades
autónomas con intereses pesqueiros, excepto Andalucía, e que cren que todo o demais, lonxe
de contribuir a soluciona-lo problema, axuda á confusión. Di que, polo tanto, e como o
problema é serio tanto para Galicia como para España, propoñen tanto ó representante do
PSOE neste concello como ó Sr. Alcalde, do PP, que retiren as súas mocións, e que se faga
unha moción consensuada con tódals forzas políticas, de apoio á comisión creada no
parlamento galego, así como á creada no parlamento español.
A Sra. Bugallo manifesta que necesitarían que alguén lles aportase uns argumentos para
poder votar este punto, polo que di que o seu grupo se vai abster.-------Sometida a votación, esta moción acada nove votos en contra (dos Sres. Blanco
Martínez, Castroagudín Valladares, Cajaraville Campos, Fernández Fernández, Aller Suárez,
Mata Iglesias, Parajó Liñares, Hombre Eiras e Filloy Villar), e tres abstencións (das Sras.
Bugallo Rodríguez e Amieiro Rodríguez, e do Sr. Fandiño Pazos), sendo o número legal o de
dezasete e o de asistentes o de doce, polo que resulta rexeitada.
6.- MOCION DO PP SOBRE A PESCA .- O Sr. Alcalde dá conta da moción do grupo
municipal do PP sobre “A pesca”, que copiada literalmente, di o que segue:”EXPOSICIÓN DE
MOTIVOS=A importancia da pesca en Galicia resulta indiscutible, por se-lo motor de toda
unha serie de actividades productivas, que constitúen un amplo e complexo agregado
empresarial de múltiples manificacións na case que totalidade de sectores económicos
identificados na nosa Comunidade Autónoma.=Esta circunstancia fai que Galicia sexa a
comunidade pesqueira máis importante de Europa e, ó tempo, a máis dependente da pesca.=A
pesca galega desenvólvese ó arbitrio de tres administracións, autonómica, a estatal e a
comunitaria, por tratarse dunha Política Común no seo da Unión Europea.=Na actualidade, a
Política Común de Pesca (PCP) está en proceso de revisión, presentado á Comisión Europea, o
pasado 28 de maio, a proposta do seu "primeiro paquete de medidas", sendo estas
especialmente lesivas para Galicia.=Partindo do exposto, o Grupo Municipal do Partido Popular
insta ó Pleno da Corporación a adopta-lo acordo de dirixirse á Comisión europea, nos seguintes
termos:=O Pleno do Concello de Teo quere expresa-lo seu total desacordo co “primeiro
paquete de medidas" propostas o pasado 28 de maio pola Comisión Europea, no marco da
revisión da Política Común de Pesca, así como lamentar profundamente que non foran
tomadas en consideración, as aportacións feitas -tanto polo sector, como pola administracióndesde Galicia, a comunidade pesqueira máis importante de Europa, ó tempo que a máis
dependente da pesca.=O Concello de Teo espera das autoridades comunitarias un sosegado
exercicio de reflexión,que leve a evita-las inxustas accións que poideran xerarse, de aprobarse
definitivamente as medidas propostas.“--------O Sr. Filloy reitérase no que dixo no punto anterior, e di que o concello non debería
meterse noutro berenxenal, e apoia-lo traballo dos parlamentos español e galego.--------A Sra. Bugallo di que os exercicios de reflexión son algo persoal, e que o que se debería
dicir é “solicítase a derogación”. Opina que esta moción non propón nada, e que ante unha
situación tan grave, xa se ve como se reflexiona. Cre que esto denota moi pouca seriedade cara
o sector pesqueiro.---Sometida a votación, esta moción acada oito votos a favor (dos
Sres. Blanco Martínez, Castroagudín Valladares, Cajaraville Campos, Fernández Fernández,

Aller Suárez, Mata Iglesias, Parajó Liñares e Hombre Eiras), e tres en contra (das Sras. Bugallo
Rodríguez e Amieiro Rodríguez, e do Sr. Filloy Villar), e unha abstención (do Sr. Fandiño
Pazos), sendo o número legal o de dezasete e o de asistentes o de doce, polo que resulta
aprobada.-------7.- RECURSO DE REPOSICIÓN (PXOU ).- A Sra. Bugallo dá lectura ó “Recurso de
Reposición(PXOU)”, e que copiado literalmente, di o que segue:”Recurso de reposición do
grupo municipal do BNG diante dos acordos do pleno municipal do concello de Teo referidos a
“Dar coñecemento ó Pleno da Entrada do Plan Xeral”, tomados na sesión extraordinaria urxente
do 31 de maio de 2002=Ánxela Bugallo Rodríguez, concelleira do grupo municipal do BNG en
TEO, e na súa representación=EXPÓN=1.-Que na sesión extraordinaria urxente do Pleno
Municipal do Concello de Teo, celebrada o 31 de maio do ano 2002, incluíase como punto na
orde do día, trala pertinente declaración de urxencia, "Dar coñecemento ó Pleno da Entrada do
Plan Xeral".=2.-Que esta convocatoria non se axusta o establecido na Lei do Solo de Galicia,
que no seu artigo 41 establece textualmente:”Acordada a redacción de calquera instrumento de
ordenación urbanística, formularase un avance do plan que sirva de orientación á súa redacción,
o que conleva que se conteña a estratexia, directrices e obxectivos xerais do plan, que será
sometido a coñecemento do Pleno do concello. A continuación...”=Obviamente, "Dar

coñecemento ó Pleno da entrada..." (expresión recollida na convocatoria) é un mero trámite de
notificación, unha simple comunicación (como así se fixo na sesión plenaria) de que no Rexistro de
Entrada figuraba o Avance do Plan Xeral de Ordenación Municipal.=Sen embargo, a expresión literal
que recolle a Lei do Solo de Galicia é absolutamente diferente, xa que "Someter a coñecemento do
Pleno" -segundo as acepcións recollidas no Diccionario da Real Academia- é .- “Subordinar a súa
vontade á do Pleno ....” ; “Propoñer á consideración do Pleno ...”; “Supeditar á decisión do
Pleno...”=3.Que o propio artigo 41 da Lei do Solo de Galicia establece que este é un trámite previo e
necesario para poder abrir un período de información pública do Avance do Plan, polo que é necesario
correxir de inmediato esta situación contraria a legalidade que se produciu na sesión plenaria citada.=4.E que o RECURSO DE REPOSICIÓN é requisito previo necesario para inicia-la vía
contencioso-administrativa, polo que=SOLICITA=1.-Que se declare nula de pleno dereito a

inclusión na Orde do Día da sesión extraordinaria urxente celebrada o 31 de maio de 2002 do
punto "Dar coñecemento ó Pleno da Entrada do Plan Xeral", así como de todas as actuacións que
del puideran derivarse. “------A Sra. Bugallo solicita que as contestacións do asesor xurídico aparezan nos expedientes
antes do pleno, xa que opina que non se pode traer unha resposta sobre un tema sen que os
concelleiros teñan coñecemento.------O Sr. Alcalde dá lectura á resposta ó recurso de reposición sobre o PXOU, que copiada
literalmente, di o que segue:”Visto o recurso de reposición formulado polo grupo municipal do
BNG, contra o Pleno extraordinano celebrado o pasado 31 de maio, cun único punto incluido na
orde do día, que era o de dar cuenta da entrada no concello do Avance do Plan Xeral de
Ordenación urbana do municipio remitido polo equipo redactor, e CONSIDERANDO que os
Avances de Planeamiento teñen por obxecto recolle-las aportacións de institucións e
particulares, que poidan servir de orientación respecto ós criterios de ordenación do
planeamento, regulándose esta figura urbanística no artigo 41 daLei 1/97 do Solo de Galicia, que
recollendo o anteriormente disposto no artigo 28 da 19/75 da Lei do Solo, e 103 do Texto
Reefundido de 1992, sinala: "Acordada a redacción de calquer a instrumento de ordenaci ón
urban ística, formularase un avance do plan que sirva de orientaci ón á súa redacci ón, no que
se conteñan a estratexia, directrices e obxectivos xerais do plan, que ser á sometido a

coñecemento do Pleno do concello. A continuación abrirase un período de información
pública por plazo mínimo dun mes, mediante anuncio que se publicará no Diario Oficial de
Galicia e nun dos xornais de maior circulación da provincia, durante o cal as entidades e os
particulares poderán suxeri-lo que estimen oportuno e presentar propostas e convenios
urbanísticos que estimen procedentes.”= CONSIDERANDO que os Avances se redactan para
que sirvan de orientación,e a súa aprobación só ten efectos administrativos internos
preparatorios da redacción dos Plans e Proxectos definitivos, e a diferencia dos Plans non teñen
carácter normativo, podendo o concello recolle-lo contido do Avance, en todo ou en parte, ou
ben modificalo. ( Sentencia do Tribunal de 19 febreiro de 1992), sendo de destacar que o artigo
115 do Regulamento de Planeamento Urbanístico, de 23 de junio de 1978, aplicable no ámbito
da Comunidade Autónoma de Galicia, reproduce o citado precepto sobre a formación de
avances establecido polo artigo 28 da Lei do Solo, engadindo o artigo 125 que, unha vez que os
traballos de elaboración do Plan teñan adquirido o suficiente grao de desenvolvemento que
permita coñece-los criterios, obxectivos e solucións xerais do planeamento,deberá anunciarse
no Boletín Oficial
da Provincia, e nun xornal dos de maior circulación da mesma, a súa
exposición ó público, por prazo non inferior a trinta días, para que poidan formularse
suxerencias e en vista do resultado desta exposición e dos estudios técnicos realizados, la
Administración acordará o precedente en canto ós criterios e solucións con arranxo ós cales
teñan que culminarse os traballos de elaboración do Plan.=CONSIDERANDO que o
trascendente do avance de planeamento é persegui-lo acerto e oportunidade do Plan Xeral, e de
ahí a importancia da participación cidadá, artigos 9º,2 e 105, a) da Constitución- que ten que dotar ó
plan da lexitimación democrática. E por esto estimúlase a participación a través dun conxunto de
trámites de información pública e ademais mediante un debate previo á elaboración do
plan.=CONSIDERANDO que se ben non resulta afortunada a redacción do punto da orde do día, a
literalidade do cal é: "Dar coñecemento ó Pleno da Entrada do Avance do Plan Xeral", xa que podería
dar lugar á natural confusión, respecto a se simplemente se comunicaba a entrada no rexistro
municipal de dito documento, ou polo contrario ese coñecemento supoñía informar ós membros del
órgano plenario, do inicio dol trámite de información pública para recibir aportacioóns de quen tivese
interés en formulalas, entre os que loxicamente se encontran por propio dereito, os grupos municipais
e os concelleiros, o certo é que o debate sobre o contido do avance, non pode ser previo á exposición
pública, xa que o artigo 125 do Regulamento de Planeamento, no seu apartado terceiro dí que a
Corporación, á vista do resultado da exposición ó público, e dos estudios realizados, acordará o
procedente en canto ós criterios e solucións xerais, con arreglo ós cales, teñan que culminarse os
traballos de elaboración do Plan.=CONSIDERANDO que do exposto resulta que o debate se
produce con posterioridade ó periodo de exposición pública, resulta evidente que o coñecemento polo
Pleno do artigo 41 da Lei 1/97 do Solo de Galicia, se refire á simple apertura do proceso que conduce á
tramitación do avance, que culminará no debate e acordos respecto ó seu contido.=Vistos a Lei 7/85 de
2 de abril de Bases de Réxime Local, Lei 1/97 do Solo de Galicia, Lei de Réxime Xurídico das
Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común, Regulamento de Planeamento
Urbanístico e demais normas de xeral aplicación, desestímase o recurso de reposición formulado polo
Grupo Municipal do BNG,contra o Pleno extraordinario celebrado o pasado día 31 de maio, o único
punto do cal incluido na orde do día era o dar conta da entrada no concello do Avance do Plan Xeral
de Ordenación urbana do municipio remitido polo equipo redactor.”-----

O Sr. Filloy dille ó Sr. Alcalde que, se leu con calma, veu que se le quitaba a razón, e
que se debe anular ese pleno, convocar outro e comezar de novo, xa que cre que o PXOU é
algo moi serio, que é moi beneficioso para o concello, pero que pode ser perxudicial se se fai
mal.----

O Sr. Fandiño manifesta que non lle sona nada novo novo no que leu o Sr. Alcalde, e
opina que usa premisas correctas para logo chegar a conclusións erróneas.------O Sr. Parajó opina que se debería ser sensatos co PXOU, e darlle para adiante o antes
posible, xa que é un perxuizo grande para moita xente que estean as obras paralizadas.-A Sra. Bugallo manifesta que as propias argumentacións plantexadas din que o punto da
orde do día dese pleno estaba mal. Opina que todos deben colaborar, e pregunta ó Sr. Alcalde
por que estropea algo que se pode consensuar.Di que por un proceso
contencioso-administrativo se anularían o pleno e a exposición pública. Manifesta que ninguén
plantexou nese pleno o debate do contido do plan, e que se o Sr. Alcalde le con atención ese
informe, se pode dar conta de que ese punto é anulable. Di que ten dúbidas sobre se se quere
consenso no tema do PXOU, e que o BNG ten boa vontade para traballar en consenso.
Manifesta que o Sr. Alcalde debe axustarse á legalidade, e que non só eles, senón que tamén
calquera persoa pode botar abaixo este proceso.O Sr. Filloy que se debería ter consenso neste tema, xa que se está falando do
crecemento sostido e ordenado de Teo. Dille ó Sr. Alcalde que se é capaz de rectificar e ver que
se precisa o apoio de todos, que ben, e que se quere enfrontamento, que o vai ter.-------O Sr. Alcalde di que o Sr. Filloy vai de “defensor da patria”, e que quere recordarlle que
o PXOU o pediu o grupo de goberno cando aínda el formaba parte do mesmo.Manifesta que se
estiveron aplicando unhas NNSS que estaban aprobadas, e que non hai ningún expediente
aberto ó respecto neste concello.------O Sr. Fandiño manifesta que o Sr. Alcalde tilda ó Sr. Filloy de “defensor da patria”, e
que na mesma frase da a entender que el é o verdadeiro “defensor da patria”. Di que se gastaron
cartos en anuncios de prensa para magnifica-las NNSS, cando o camiño era outro.Opina que o
Sr. Alcalde se adica a torpedear, cando tódolos demais teñen boa vontade. O Sr. Alcalde
pregúntalle se foi el entón o que puxo o recurso de reposición, e o Sr. Fandiño respóndelle que
evidentemente non, pero que se adica a promove-lo enfrontamento, ó mellor para dar
publicidade negativa ós demais concelleiros, como se estes non quixesen o PXOU.-----O Sr. Parajó solicita un pouco de condescendencia entre tódolos grupos neste tema. Di
que hoxe se aproba o PXOU de Ames, despois de tres anos e pico, e que o da Estrada leva xa
nove anos en proceso. Manifesta que o outro día o Sr. Cuíña dixo que os PXOU durarían
menos, pero que se non hai consenso, se tardará máis. Opina que se hai algún fallo se pode
subsanar co consenso de todos, e que senón Teo irá á cola doutros concellos.---A Sra. Bugallo di que presentaron o recurso de reposición precisamente porque o grupo
de goberno se negou a dar copia do avance ós membros da corporación. Di que o Sr. Alcalde é
o que ten competencia para pedir axuda neste tema, e que ademais é a súa obriga como Alcalde.
Manifesta que en Teo si hai dous expedientes abertos, un deles do BNG, polo SAUR-4.
Manifesta que agarda que a partir de agora se consolide o PXOU como algo bó para todos, e
que contribúa ó desenvolvemento sostido do concello, e pide que haxa boa vontade a partir de
aquí por parte de todos.------Sometido a votación, este punto acada catro votos a favor (das Sras. Bugallo Rodríguez
e Amieiro Rodríguez, e dos Sres. Filloy Villar e Fandiño Pazos), e oito en contra (dos Sres.
Blanco Martínez, Castroagudín Valladares, Cajaraville Campos, Fernández Fernández, Aller
Suárez, Mata Iglesias, Parajó Liñares e Hombre Eiras), sendo o número legal o de dezasete e o
de asistentes o de doce, polo que resulta rexeitado.----8.- MOCIÓN PSOE OBRAS EN PARQUE MONTOUTO .- O Sr. Secretario dá
lectura á moción do PSOE sobre “As obras en Parque Montouto”, que copiada literalmente, di o

que segue:”FUNDAMENTACIÓN=1.- O luns 19 de xuño de 2000, o Sr. Alcalde, Armando
Blanco, a petición da Xunta Directiva da AA.VV., realizou unha visita á Urbanización "Parque
Montouto", acompañado do Aparellador Municipal e outros concelleiros.= 2.- Na xuntanza que
tivo lugar a continuación coa Directiva da AA.VV., o Alcalde comprometéuse, entre outras
cuestións, a, tan axiña como dispuxera de maioría para incluilo nos orzamentos municipais,
acomete-lo arreglo, previo estudio económico e técnico do mesmo, das beirarrúas da
Urbanización(que conlevaba: arranxob de bordillos, reparación das beirarrúas, canalización
subterránea das baixantes das pluviais, pintura das beirarrúas ou aplicación de novos materiais,
etc.) e a reparación do firme dos viais afectados polas obras de conducción do gas e actuacións
puntuais de Aquagest.=3.-Hoxe en día, todos sabemos que o Sr. Alcalde, Armando Blanco,
dispón de maioría na corporación ó contar co apoio de dous concelleiros tránsfugas como o
demostra que os orzamentos do ano 2002 foran aprobados no seu momento. =4.- Os veciños e
veciñas de Parque Montouto non volveron a ter noticias ó respecto por parte do Sr. Alcalde e
tamén descoñecen se se incluiron as partidas económicas correspondentes nos devanditos
orzamentos para levar a cabo estas obras. Nin sequera saben se se fixo o estudio técnico e
económico previo ó que se comprometera o Sr. Alcalde.=5.-O proceso de degradación das
infraestructuras públicas (rede viaria) nesta Urbanización está a acadar cotas alarmantes e a cada
paso se acentúa, polo abandono absoluto do concello, ata o punto de constituir nalgunhas
zonas
un
serio
perigo
mesmo
para
a
integridade
física
dos
viandantes.=PREGUNTAS=1.-¿Fíxose o estudio técnico-económico destas obras en Parque
Montouto?.= 2.-¿Existen as partidas económicas correspondentes nos orzamentos municipais
deste ano para levar a cabo estas obras?.=MOCIÓN=No caso de resposta negativa ás dúas
preguntas anteriores, o Grupo Municipal Socialista esixe o cumprimento do compromiso
adquirido polo Sr. Alcalde de tal maneira que, antes de que remate o presente ano 2002 se leven
a cabo, total ou parcialmente (os veciños/as poderían asumir, se non queda máis remedio, que a
obra se poida facer en dúas fases) as seguintes obras en Parque Montouto (repetimos:
comprometidas polo Sr. Alcalde en xuño do 2000), previa información detallada do proxecto
ós afectados:=Arranxo das beirarrúas: bordillos, canalización subterránea das baixantes das
pluviais, adecentamento das beirarrúas e posterior pintado das mesmas ou aplicación de novos
materiais.=Reparación do firme dos viais.”--------O Sr. Alcalde di que se miraron en Parque Montouro unhas obras(camiño, rotura de
plaqueta...), e que xa se dixo que se faría cando houbera dotación presupostaria. Opina que esta
moción é totalmente oportunista, xa que alí vive un dirixente do partido socialista, que era
presidente da AAVV, e que agora xa non o é. Manifesta que o Alcalde recibe a todo o mundo,
e que sen embargo os socialistas o acusan de falta de comunicación nun dos seus panfletos.
Reitera que esto é outro oportunismo, como o tema dos contedores, e que se un presidente
dunha AAVV non se ven onda el , ou non lle chama, non pode poñer nun panfleto que hai
falta de diálogo por parte da alcaldía, xa que todo o mundo sabe que o Alcalde recibe a todo o
mundo. Manifesta que se farán esas obras, ó igual que outras noutros lugares do concello, para
ben de tódolos veciños, polo que o seu grupo non vai apoiar esta moción.-------O Sr. Filloy pregunta que obras realizaron en Parque Montouto desde que se foi a
empresa urbanizadora, e o Sr. Alcalde respóndelle que non ten datos neste momento, pero que
, por exemplo, se puxeron farolas cunha subvención de aforro enerxético da Consellería de
Industria, e que se está facendo todo o que se pode co presuposto que hai. O Sr. Filloy
pregunta se foi rematada a urbanización de acordo co proxecto aprobado polo concello e se
queda algo por rematar. O Sr. Alcalde respóndelle que non o sabe. O Sr. Filloy pregunta se foi

recibida a urbanización polo concello, e respóndeselle que cren que foi recibida na outra
lexislatura. O Sr. Filloy pregunta se se devolveu o aval que a empresa depositou no seu día ou
foi executado. O Sr. Secretario dille que sefixeron obras para poder recibi-la urbanización. O Sr.
Filloy manifesta que cre que houbo unha negociación cuns terreos de Parque Montouto, e o Sr.
Secretario respóndelle que cre que si houbo negociacións, pero que non ten datos agora. O Sr.
Filloy pregunta se se fixo separación de pluviais, e o Sr. Alcalde respóndelle que si, porque se
levantaban as tapas dos sumidoiros nos Tilos, e que se fixo para evitar ese problema. O Sr.
Filloy manifesta que cre que houbo un proxecto en maio de 1996, de once ou doce millóns de
pesetas, que non se executou, e que esa era a razón pola que non se devolvera ese aval, e que ó
mellor é que se precisaban facer obras que legalmente non se podían facer.-----Sometida a votación, esta moción acada oito votos en contra (dos Sres. Blanco
Martínez, Castroagudín Valladares, Cajaraville Campos, Fernández Fernández, Aller Suárez,
Mata Iglesias, Parajó Liñares e Hombre Eiras), e catro abstencións (das Sras. Bugallo Rodríguez
e Amieiro Rodríguez, e dos Sres. Filloy Villar e Fandiño Pazos), polo que resulta rexeitada.----9.-MOCION BNG OBRAS NA BURGA .- A Sra. Bugallo dá lectura á moción sobre
“Paralización e reposiciónd a legalidade das obras promovidas polo concello de Teo na
Burga(Pontevea)”, que copiada literalmente di o que segue:”O Concello de Teo ven
desenvolvendo dende fai varias semanas unhas obras denominadas "Acondicionamento do
entorno da Burga na zona de Policia do Río Ulla (244) no lugar de Pontevea", obras que se
sitúan na marxe provincial da Coruña, no río Ulla, Concello de Teo, lugar da Burga (en Pontevea
- Reis).= Segundo figura no expediente municipal, estas obras desenvólvense segundo o
proxecto redactado por D. Gilberto Rodríguez con data do 25 de febreiro de 1999. Entre outras
actuacións inclúese no proxecto a construcción de dous estanques con fins recreativos, con
beirarrúa perimetral.=No propio expediente consta que o Concello de Teo solicitou permiso para
esta actuación a Augas de Galicia, e que este Organismo llo concedeu con data de 3 de xullo de
2001, se ben textualmente se especifica no mesmo:”Deixarase en todo caso expedita a franxa de
5 metros de ancho referidos a partir do borde ocupado polas augas nas máximas enchentas
ordinarias.= Esta autorización non faculta para executar obras na zona de policía das vías
públicas, debéndose ater ó permiso da autoridade competente na materia.”=Calquera pode
comprobar que, na actualidade, as obras estanse a realizar -en contra da legalidade vixente-, a
escasos tres metros do cauce actual do río.=Ademais, o permiso de Augas de Galicia caducou
por non terse iniciado as obras no prazo de seis meses que estipula o propio escrito, polo que o
permiso concedido tampouco ten vixencia na actualidade.= A actuación desenvolvida polo
Concello de Teo supón, en consecuencia, un gravísimo deterioro do dominio público hidráulico,
da ribeira do río e das especies vexetais que a protexen, ademais de ser -polos motivos que
arriba se citan-, manifestamente ilegal.= Por unha banda resulta denigrante que unha institución
pública como o Concello de Teo, en vez de protexe-la natureza e ser vixiante do cumprimento
da legalidade, se adique a realizar obras que claramente vulneran o que a Lei fixa como defensa
da zona de dominio público hidráulico e de protección natural. Por outra banda, aínda resulta
máis grave que para estas actuacións ilegais se utilicen cartos públicos dunha subvención
concedida pola Deputación da Coruña mediante un programa denominado "de protección da
natureza".= Por todo o anteriormente exposto, o Grupo Municipal do BNG
PROPÓN:=1.-Acorda-la inmediata paralización das obras mencionadas e inicia-lo proceso de
reposición da legalidade.=2.- Solicitar da Alcaldía e dos técnicos responsables da obra as
responsabilidades políticas, persoais e profesionais que poideran derivarse de promover e
executar unha actuación manifestamente ilegal.=3.-Inicia-lo proceso para deseñar e desenvolver

un plan de actuación e recuperación da Burga, respetuoso coa natureza e coa legalidade, que
promova o desfrute dos veciños dun espacio de alto valor paisaxístico, natural, ecolóxico e
histórico“.---O Sr. Secretario manifesta que pediu un informe ó técnico director da obra, e que
copiado literalmente, di o que segue:” INFORME TECNICO = PROXECTO DE
ACONDICIONAMIENTO DE ENTORNO DA "FONTE DA BURGA"-FASE A PONTEVEA - TEO= O Enxeñeiro de Camiños Gilberto Rodríguez Rodríguez , director das
obras, en solicitude do Sr. Alcalde do concello de Teo, D. Armando Blanco Martínez, con
obxecto de determinar inequivocamente o estado das actuacións que están sendo executadas e
como consecuencia da moción na que se solicita a paralización das mesmas expón:=1.-As
obras de construcción do estanque están fóra da zona de dominio público e fóra da zona de
servidume.=2.-A vía pública (pista de concentración parcelaria) que discorre polas cercanías da
obra é propiedade do concello, o cal solicitou e aprobou o proxecto.=3.-O plazo para a
execución das obras que recomenda o Organismo Autónomo de Augas de Galicia é de 6
meses.O feito de que estas non se terminaran dentro de dito plazo non leva implícita a súa
ilegalización, dado que o Organismo de Augas de Galicia nin esxiu nin esixe o cumprimento
do mesmo. Inferir que tanto as actuacións realizadas como a antedita demora conlevan un
deterioro do medioambiente e do dominio público hidráulico é unha valoración que non posee
base científica nin técnica.= 4.-As obras non vulneran ninguna normativa medioambiental nin
afectan a este en sentido negativo, ó contrario, xa que o que se pretende con estas é unha
mellora do entorno que redunde na comunidade e o propio entorno, ademáis de fomenta-lo
denominado "turismo de natureza".=5.-Non obstante, previo á recepción definitiva das obras, o
técnico que subscribe, director das mesmas, verificará que se axustan ó proxecto no seu día
aprobado.”------O Sr. Alcalde di que se remite ó informe do técnico director da obra, e que se trata de
respectar e aumenta-las medidas para fomento do medio ambiente. Di que non deixaron facer
piscinas, e que se fixeron estanques porque alí non se pode usar cloro. Di que a sensibilidade
do grupo de goberno é mellora-lo entorno, que non é destruir, senón facer e construir.------O Sr. Filloy manifesta que no informe di que se verificarán as obras unha vez
rematadas. O Sr. Alcalde di que o técnico terá que vixia-las obras, e o Sr. Filloy di que é a
obriga do director das obras o vixiar que vaian segundo o proxecto. O Sr. Secretario di que se
verificará antes da aprobación definitiva, e que se vixiará o resto do tempo.-------O Sr. Fandiño pregunta se entón hai que entender que a denuncia do BNG non é certa,
e o Sr. Alcalde respóndelle que cada un pode pensa-lo que queira, e máis coa sensibilidade de
Medio Ambiente e de Augas de Galicia no tema.------A Sra. Bugallo di que o Sr. Alcalde ten unha obsesión tremenda por construir, pero que
hai que construir de forma natural, e non construir elementos que vulneren o medio. Opina que
se fai de todo menos rehabilita-la burga, que é un manantial catalogado desde o século XIX, e
di que resulta bastante ridículo falar deso, cando a burga está nun estado deplorable. Manifesta
que “Augas de Galicia” di que se debe deixar unha franxa de cinco metros de ancho a partir do
borde ocupado polas augas nas máximas enchentas ordinarias, e que unha patrulla do Seprona
que foi alí observou e así o constatou por escrito que as obras están a uns tres metros da beira
do río, e que eso obriga a botar abaixo as obras realizadas. O Sr. Alcalde di que a Sra. Bugallo
quere botar abaixo tódalas obras, para logo dicir que non se fai nada. A Sra. Bugallo di que o
director da obra debería lerse o informe de “Augas de Galicia”, e que a degradación da flora
riparia, a que está á beira do río, vai provoca-lo asulagamento da zona da burga en canto haxa
unha enchenta, que por eso hai leis tan severas na protección vexetal e tanta sensibilidade

cunha zona tan importante. Pídelle ó Sr. Alcalde que rehabilite a burga e que se deixe de poñer
cousas artificiais.---O Sr. Filloy di que se existe un informe do Seprona, que o Sr. Alcalde debería rodearse
de xente máis preparada.-----Sometida a votación, a moción acada catro votos en favor (das Sras. Bugallo Rodríguez
e Amieiro Rodríguez, e dos Sres. Filloy Villar e Fandiño Pazos), e oito en contra (dos Sres.
Blanco Martínez, Castroagudín Valladares, Cajaraville Campos, Fernández Fernández, Aller
Suárez, Mata Iglesias, Parajó Liñares e Hombre Eiras), sendo o número legal o de dezasete e o
de asistentes o de doce, polo que resulta rexeitada.----10.-MOCION BNG RELATIVA Á POLITICA DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL
EN MATERIA DE APOIO ÁS AAVV.- A Sra. Bugallo dá lectura á moción do BNG sobre “A
política da Deputación Provincial en materia de apoio ás AAVV”, e que copiada literalmente, di
o que segue:”Nesta lexislatura, a Deputación Provincial da Coruña puxo en marcha un
Programa de Apoio Veciñal destinado exclusivamente ás asociacións de veciños das cidades de
máis de 50.000 habitantes (A Coruña,Ferrol e Santiago).=O programa, xa na súa primeira
convocatoria (ano 2000), destinou varios centos de millóns de pesetas para a construcción ou
adquisición de locais e para actividades e investimentos na mellora dos locais e do
equipamento.= Na propria convocatoria do ano 2000 decíase que posteriormente este programa
sería ampliado ás vilas máis importantes da provincia, cousa que non se fixo.=No 2001 a
convocatoria do Plano de Apoio Veciñal para as asociacións de veciños das tres cidades
contemplou
cinco
programas:=a)
Programa
de
Actividades.=.b)Programa
de
Investimentos.=c)Programa de adquisición ou construcción de locais incluindo os solares
necesarios e o seu equipamento.=d)Programa de acceso ás novas tecnoloxías.=e)Programa de
animadores veciñais.=No orzamento da Deputación para o exercicio 2002 figura unha partida de
1.652.780,00 euros para o Plano de Apoio Veciñal.=Hai que dicir que as asociacións de veciños
da Coruña, Santiago e Ferrol que se acollen a estes programas poden tamén solicitar
subvencións á convocatoria xeral de subvencións da Deputación, co cal obteñen investimentos
por dúas vías de financiamento.=O proprio Secretario da Deputación Provincial da Coruña
indicou no informe que elaborou a respecto de cada unha das convocatorias que non se explican
as razóns polas que quedan fóra deste Plano de Apoio Veciñal as asociacións dos concellos de
menos de 50.000 habitantes e incluso as asociacións culturais, deportivas, xuvenís, de pais, etc.=
Sen cuestiona-lo apoio que precisan as asociacións de veciños das cidades, o Grupo Provincial
do BNG denunciou xa desde o primeiro momento no seo da Deputación a exclusión do resto
das asociacións do conxunto dos pequenos e medianos concellos da provincia. Para o BNG
está claro que no fondo o que se está a pretender con este Plano de Apoio Veciñal non é
favorecer ó asociacionismo, senón gañar electoralmente o tecido asociativo dos tres concellos
máis importantes da provincia, onde o PP non ten a Alcaldía. É difícil de explicar por que a
Deputación llle merca un local a unha asociación dun barrio coruñés e, sen embargo, lle nega
esa axuda a unha asociación dun concello máis pequeno que está a facer tremendos esforzos
por manter unha actividade permanente nunha parroquia rural ou nunha vila.=Por todo o
anterior, o Grupo do BNG na Deputación da Coruña somete a consideración do Concello Pleno
a adopción dos seguintes ACORDOS:=1- Solicitar á Deputación da Coruña a ampliación do
Plano de Apoio Veciñal ó conxunto das asociacións que están a traballar nos pequenos e
medianos concellos da provincia.=2.- Enviar copia deste acordo plenario ó Presidente da
Deputación Provincial da Coruña e ós grupos provinciais do PP, PSOE e BNG.”----

A Sra. Bugallo di que non está de acordo co argumento de que as AAVV das cidades
teñen máis problemas cas outras para dotarse e facer actividades. O Sr. Alcalde respóndelle que
o concello de Teo deixa locais en precario e axuda ás asociacións no que pode. A Sra. Bugallo
di que as necesidades son as mesmas ou maiores nas nosas asociacións, porque hai menos
cartos, e considera unha discriminación a política da Deputación, xa que di que debería facer un
programa para os pequenos concellos. O Sr. Alcalde dille que xa o están facendo, e dá lectura á
resposta do seu grupo a esta moción, que copiada literalmente, di o que segue:”O Grupo
Popular do Concello de Teo rexeita a moción presentada polo BNG sobre a política de apoio as
asociacións de veciños da Deputación da Coruña, gobernada polo Partido Popular, en base ós
seguintes argumentos:1º) O Plan de Apoio Veciñal iniciouse nas tres grandes cidades da
provincia polo coñecemento que esta deputación ten das grandes dificultades económicas que
as asociacións de veciños teñen para acceder a locais en aluguer ou en propiedade.= 2º) É
intención da Deputación amplia-lo Plan de Apoio Veciñal a concellos de menos habitantes.
Para eso estase a realizar unha avaliación exhaustiva dos resultados do feito ata agora.= 3º)
Todo o tecido asociativo da provincia participa e se beneficia da Convocatoria de Subvencións
que con carácter xeral se fai tódolos anos.= 4º)Nun intento de xeraliza-las actuacións a tódolos
concellos das que se beneficiarán as asociacións, a Deputación estableceu neste ano 2002 o
Plan de Aulas lnformáticas que chegará a tódolos concellos da provincia.”--O Sr. Filloy manifesta que considera acertada esta moción, e máis tendo en conta que
son moitas as asociacións de veciños de pequenos municipios que con moi escasos recursos
están realizando unha gran labor sobre todo cos xoves e con persoas maiores, e que non
considera que poida haber razón algunha para discriminar a ninguén, polo que propoñen que as
asociacións se subvencionen segundo a labor realizada.--------O Sr. Fandiño opina que o criterio do número de habitantes non debería favorecer a
unhas asociacións en detrimento doutras.------O Sr. Parajó di que lle parece necesario que as grandes cidades reciban diñeiro, porque
tamén teñen moitos problemas, e que cre que nas subvencións para as zonas rurais van quedar
fóra as cidades. Di que se eso é así, hai que esperar e ver como quedan as cousas.-------O Sr. Alcalde di que en Teo se está apoiando ás asociacións, cedéndolles locais,
axudándole a arranxalos e en todo o que se pode. Manifesta que a Deputación está facendo un
programa de axudas, e que non ve o por que desta moción, polo que di que non a van
apoiar.---A Sra. Bugallo di que a aprobación dunha moción deste tipo axudaría a que houbera
máis rapidez, polo que opina que o grupo de goberno debería estar de acordo.--Sometida a votación, esta moción acada catro votos a favor (das Sras. Bugallo
Rodríguez e Amieiro Rodríguez, e dos Sres. Filloy Villar e Fandiño Pazos), e oito en contra
(dos Sres. Blanco Martínez, Castroagudín Valladares, Cajaraville Campos, Fernández
Fernández, Aller Suárez, Mata Iglesias, Parajó Liñares e Hombre Eiras), sendo o número legal o
de dezasete e o de asistentes o de doce, polo que resulta rexeitada.-----11.- MOCIÓN BNG SOBRE AS LISTAS DE ESPERA .- A Sra. Bugallo dá lectura á
moción do BNG sobre “As listas de espera”, que copiada literalmente, di o que segue:”Diante
das reiteradas queixas dos usuarios e usuarias da sanidade pública e a crecente alarma social
asociada ó crecimento desproporcionado das listas de espera do sistema sanitario de Galicia e a
ausencia de información sobre as mesmas, en canto ó número de persoas afectadas, tempo
probable de consulta e de intervención, o portavoz do grupo municipal que suscribe solicita do
Pleno da Corporación Municipal a adopción do seguinte ACORDO=1.-Solicitar da Xunta de

Galicia que informe de xeito urxente e público da situación real e actual sobre o número de
persoas existentes nas listas de espera de primeiras consultas, probas diagnósticas e
intervencións quirúrxicas, tanto globais como por tramos de espera.=Criterios utilizados para a
súa clasificación.=Os planos para afrontar esta grave situación, así como os recursos previstos
para desenvolvelos.=2.-Solicitar, asimesmo, da Xunta de Galicia o desenvolvemento e
aplicación con carácter inmediato das recomendacións da Comisión de Expertos do Consello
lnterterritorial de Sanidade para "Desenvolver un Sistema de Información sobre as listas de
espera quirúrxica”, que contempla, entre outras medidas, a necesidade de garanti-la equidade no
acceso da cidadanía ós procedementos diagnósticos e de tratamento; o desenvolvemento de
Planos Estratéxicos nas Comunidades Autónomas para afrontar listas; e unha información
periódica (cada seis meses), que garanta á cidadanía un exercicio real e efectivo dos seus
dereitos, coa implicación e colaboración de organismos e entidades representativas da cidadanía
en calquera dos seus ámbitos sociais.”
O Sr. Alcalde dá resposta á moción, o que copiado literalmente, di o que segue:”En
Galicia a demora media para unha intervención cirúrxica oscila entre 65-70 días. Esta cifra está
180 días por debaixo da demora existente antes das transferencias do INSALUD (253 días).=
Pero o máis importante para Galicia é que:=1º.-As patoloxías urxentes teñen espera cero (non
esperan nada) no 100% dos casos.=2º.- As pataloxías susceptibles de agravarse ou de por en
risco a vida do paciente, ou aquelas outras que causen dor ou molestias importantes, as que en
conxunto chamamos "preferentes", só esperan o tempo preciso para realiza-lo diagnóstico, e
programa-la súa intervención (en torno ás dúas semanas).= 3º.- O resto das patoloxías, nas que
a espera non supón trastorno algún para o paciente, como:=·Hernias inguinais non
complicadas.= Varices,Cataratas, etc., forman o groso da lista de espera.=Un exemplo do
anterior se reflicte no feito de que o 23% da actividade cirúrxica total se realiza de forma urxente
no mesmo día en que se detecta o problema.=Estes resultados foron posibles de acadar polo
considerable esforzo realizado:-Incrementando o número de recursos (por exemplo os
quirófanos pasaron de 92 en 1990 a 179 no 2001).=-Polo aproveitarnento dos recursos en
horario de tarde (nesa franxa horaria se fan máis de 13.000 intervencións ó ano).=-Polo
aproveitamento dos recursos concertados.=-O resultado foi que se pasou de 75.000
intervencións en 1990 a 180.000 no 2001.=No que atinxe ás consultas externas, hai que destacar
que, a meirande parte delas son vistas nun prazo de tempo razoable (61 días de media). Non
debemos mesturar este tipo de consulta, con sospeita de patoloxía, daquelas outras que son
programadas polos médicos ,para dentro dun tempo (meses ou anos) e que se denominan
consultas de revisións.=Hai que ter en conta que no 2001 se viron 4.100.000 consultas externas,
3.000.000 máis que fai 10 anos. O obxectivo do Sergas é acaba-lo ano cunha demora aínda
menor, ó redor dun mes para consultas con sospeita de patoloxía.=6.
No ano 1998, co
obxecto de facer máis transparentes a xestión das listas de espera se a Consellería de Sanidade
decide que sexan os propios usuarios os que fagan de auditores do sistema, regulando a través
dunha orde publicada no DOGA, o procedemento polo cal cada usuario ó ser incluido na lista
de espera se lle entrega copia do documento de inclusión onde se especifica a data do mesmo,
ademais doutras características, de forma que con este procedemento resulta imposible acusar
de escurantismo, e de esconder datos relativos ás listas de espera.=ASPECTOS
ESPECIFICOS=1.-Orde de 15 de xuño de 1995 pola que se completa a estructura normalizada
do sistema de información sanitaria dos hospitais se definen as colas de programación e as listas
de espera para tódolos hospitais de forma homoxénea; defínense e se normalizan as categorías,
específícanse os criterios de baixa e as prioridades.=2.Orde de 14 de xaneiro de 1997 que

modifica a anterior: especificando en tres puntos de maneira máis exhaustiva as definicións.=3.Orde de 25 de novembro de 1998 pola que se normaliza o procedemento de inclusión dos
pacientes en colas de programación e hospitalización na rede de hospitais do Servicio Galego
de Saúde: se lle da información específica e individualizada a cada un dos cidadáns que se
inclúa en lista de espera.=TRANSPARENCIA=ASPECTOS XERAIS=1.-O Sergas, desde o
seu comezo, sempre rnostrou un interese importantísimo na xestión das listas de espera dos
cidadáns galegos ós que protexe.=2.-Para facer clara e transparente esta xestión desenvolveu un
sistema de información específico que recollera toda a demanda programada que debía de
resolverse nos centros hospitalarios públicos desta Comunidade.=3.-No ano 1993 introdúcese
no rexistro de lista de espera a tódalas persoas que nese momento estaban esperando. O
resultado foi unha espera media cirúrxica de 253 días, e de máis de 8000 cidadáns de máis dun
ano de demora para ser intervidos.=4.-A administración galega, no ano 1995, é a primeira que
establece o procedemento, as normas de inclusión e exclusión, as categorías das colas de
programación, e a definición das prioridades, e as fai públicas a través do Diario Oficial de
Galícia (en adiante DOGA).= 5.- De forma que toda a actividade programada que se realiza no
hospital debe de estar obrigatoriamente incluída nos aplicativos informáticos de xestión de
pacientes e listas de espera, así é imposible, xa que existen códigos de seguridade informativos
ó poder realizar nun hospital unha actividade programada se esta non fora previamente incluída
en lista de espera.=CONCLUSIÓN FINAL:=1.-Na páxina Web do Sergas existe desde hai anos
información para quen queirarecabala sobre listas de espera, pacientes, tramos de demoras por
cada hospital do Sergas.=2.-Anualmente tódolos hospitais deben publicar unha memoria que
tamén está normalizada por DOGA nas que de forma pormenorizada se inclúen todos estes
datos.=3.- Ademáis, os datos da páxina Web do SERGAS ampliaranse a finais de xuño con
información sobre consultas externas por Centros“.
A Sra. Bugallo di que é de todos coñecido o funcionamento das listas de espera desde
fai dous anos, e que cando che dan para máis de nove meses, che din que a lista do ano
seguinte non está aberta, e que así non se está en ningunha lista. Opina que todo queda moi
bonito en abstracto, pero que cando se fala coa xente, a realidade pouco ten que ver co que se
dixo. Manifesta que o que ela espuxo está elaborado por xente do BNG que traballa en
Sanidade. Di que hai xente con pataloxías graves que non se clasifican como tal, e que
consideran que se deberían explica-los criterios que se usan, xa que di que todos temos ou
tivemos un familiar nesa situación, e que considera que se debería facer algo neste tema.---O Sr. Filloy di que vai dar resposta a esta moción e tamén á seguinte, xa que di que son
practicamente iguais. Manifesta que comprende que na sanidade hai carencias e que todo é
mellorable, pero que se nos remontamos a uns cantos anos atrás e di que non fan falla moitos,
temos que recoñecer que o progreso foi notable, polo que di que nestas mocións se van
abster.-O Sr. Fandiño manifesta que as estatísticas son a forma matemática de mentir, e di que
se pode mentir a favor ou en contra. Opina que a sanidade de Galicia non ten nada que envidiar
á de outros lugares, e que recoñece que o que espera desespera, e que ás veces ó mellor o
tempo parece moito, precisamente por esa desesperación e non pola urxencia do caso concreto.
Di que pode haber cousas concretas, como suedeu o ano pasado con xinecoloxía, e que se hai
cousas que poden requerir intervencións rápidas, estas se fan.O Sr. Parajó manifesta que, como usuario, opina que as cousas funcionan ben, que no
Hospital Clínico a atención é moi boa, e que tamén sucede o mesmo nos centros de saúde de
Teo.-

A Sra. Bugallo di que ela falaba de listas de espera, e non de competencias de saúde, nin
dos médicos. Opina que a sanidade pública e boa, e que non pretende facer unha queixa dos
profesionadis da saúde. Di que ela falaba dos profesionais estatísticos e dos políticos. Di que
esta é unha moción feita por sanitarios, ante o que fan os estatísticos, polo que pide que se fagan
unhas estatísticas que respondan á realidade, e non unhas que queden bonitas.-Sometida a votación, a moción acada dous votos a favor (das Sras. Bugallo Rodríguez e
Amieiro Rodríguez), oito en contra (dos Sres. Blanco Martínez, Castroagudín Valladares,
Cajaraville Campos, Fernández Fernández, Aller Suárez, Mata Iglesias, Parajó Liñares e Hombre
Eiras), e dúas abstencións (dos Sres. Filloy Villar e Fandiño Pazos), sendo o número legal o de
dezasete, e o de asistentes o de doce, polo que resulta rexeitada.------12.- MOCION PSOE SOBRE AS LISTAS DE ESPERA .- O Sr. Secretario dá lectura
á moción do PSOE sobre “As listas de espera”, que copiada literalmente, di o que segue:”
Diante das reiteradas queixas dos usuarios e usuarias da sanidade pública e a crecente alarma
social asociada ó crecemento desproporcionado das listas de espera do sistema sanitario en
Galicia e a ausencia de información sobre as mesmas, en canto ó número de persoas afectadas,
tempo probable de consulta e de intervención.=Ante todo esto o Grupo Municipal Socialista
presenta ante o Pleno deste concello esta moción para que se adopten os seguintes
acordos:=1.-Solicitar da Xunta de Galicia que informe de xeito urxente e público da situación
real e actual sobre:=- O número de persoas existentes nas listas de primeiras consultas, probas
diagnósticas e intervencións cirúrxicas, tanto globais como por tramos de espera.=- Criterios
utilizados para a súa clasificación.=- Os planos para afrontar esta grave situación, así como os
recursos previstos para desenvolvelos.= 2.-Solicitar,asimesmo, da Xunta de Galicia o
desenvolvemento e aplicación con carácter inmediato das recomendacións da Comisión de
Expertos do Consello Interterritorial de Sanidade para desenvolver un sistema de información
sobre as listas de espera cirúrxica, que contempla, entre outras medidas, a necesidade de
garanti-la equidade no acceso da cidadanía ós procedementos diagnósticos e de tratamento; o
desenvolvemento de Planos Estratéxicos nas Comunidades Autónomas para afronta-las listas; e
unha información periódica (cada seis meses) que garanta á cidadanía un exercicio real e
efectivo dos seus dereitos, coa implicación e colaboración de organismos e entidades
representativas da cidadanía en calquera dos seus ámbitos sociais.”----O Sr. Alcalde e os Sres. concelleiros reitéranse nos argumentos que deron no punto
anterior.-----Sometida a votación, a moción acada dous votos a favor (das Sras. Bugallo Rodríguez e
Amieiro Rodríguez), oito en contra (dos Sres. Blanco Martínez, Castroagudín Valladares,
Cajaraville Campos, Fernández Fernández, Aller Suárez, Mata Iglesias, Parajó Liñares e Hombre
Eiras), e dúas abstencións (dos Sres. Filloy Villar e Fandiño Pazos), sendo o número legal o de
dezasete, e o de asistentes o de doce, polo que resulta rexeitada.------13.- MOCIÓN PSOE EN RELACIÓN CO DECRETO LEI 5/2000 DE 24-05-02.- O
Sr. Secretario dá lectura á “Moción do PSOE en relación co Decreto Lei 5/2000 de 24-05-02”,
que copiada literalmente, di o que segue:” EXPOSICIÓN DE MOTIVOS=España é o país
europeo que maior taxa de desemprego padece e Galicia sitúase aínda dous puntos por riba da
media estatal; sen embargo, é un dos países que lle dedican menos gasto á protección social. En
efecto, o 44% dos parados non perciben ningún tipo de prestación económica, e dos que
perciben algunha prestación máis da metade somentes teñen dereito ó subsidio, isto é, 330 euros

ó mes.=Isto leva a que, logo de pagar tódalas prestacións co recadado en cotizacións dos
traballadores, se produce un excedente de 3.600 millóns de euros (600.000 millóns de ptas.),
que o Estado dedicou nos últimos anos a outras políticas, cando non a maquilla-lo déficit
público ou a acada-lo déficit cero a custo destas cotizacións dos traballadores.=Lonxe de
revisa-las medidas para máis e mellor emprego, e incrementa-lo número de protexidos,
utilizando eses excedentes, o Goberno pretende aprobar unha reforma que recorta aínda máis
os dereitos dos traballadores e das traballadoras, tanto para os que hoxe teñen emprego coma
para os que están no paro.= Acompañando esta decisión, o Goberno pón en marcha unha
campaña de culpabilización do parado como suxeito sospeitoso que prefire non traballar e
cobra-la prestación de desemprego.=Sen embargo, os datos indican que dos expedientes de
solicitude revisados polo INEM somentes un 3% presenta irregularidades, mentres os controis
realizados ás empresas poñen de manifestoo un 49% de fraude nos contratos
temporais.=Opoñémonos a esta reforma por inxusta e ineficaz, porque non mellora o emprego
nin o funcionamento dos servicios públicos de emprego, e porque a maiores racha o diálogo
social. Os efectos desta reforma xerarán:=Un despedimento máis fácil e barato, trasladando os
custos do salario de tramitación ás costas dos traballadores; asumindo eses custos nas
prestacións por desemprego.O Goberno aforra, por outra banda, o pagamento dos salarios de
tramitación cando se superan en 60 días os prazos de resolución.=Recórtanse as prestacións
por desemprego e restrínxese o seu acceso. Así, os contratos de inserción non darán dereito a
desemprego, impedirase a moitos desempregados o acceso ó subsidio ó computa-la
indemnización por despedimentos como renda e a vivenda, aínda que sexa modesta, como
patrimonio.=Negarase a protección por desemprego ós traballadores fixos descontinuos,
aumentase a seis anos o tempo de traballo mínimo no estranxeiro para que os emigrantes que
retornen teñan dereito á prestación, e cambiase o dereito da percepción acumulada, pasando a
un sistema de bonificación de cotas á Seguridade Social que elimina o beneficio ó investimento
inicial que prevé a vixente medida de fomento de emprego.=Eliminase o subsidio para os
traballadores eventuais do campo, deixando de ser un dereito, manténdose somentes para
aqueles que accedesen a el con anterioridade.=Establécense condicións máis discrecionais para
as ofertas de emprego. Os beneficiarios de prestacións teñen a obriga de aceptar ofertas de
emprego aínda que non se axuste á súa profesión, ou teñaan que desprazarse ata 50 km. aínda
que os contratos ofrecidos sexan temporais ou a tempo parcial. O sistema de protección por
desemprego deixa de ser un dereito e pasa a concebirse como unha concesión administrativa,
esquecendo que é un sistema contributivo e solidario entre os traballadores, razón pola que
adquiriu a denominación popular de "seguro de desemprego".=Faise máis inxusta a
redistribución da renda. As empresas aforran 84.000 millóns de pesetas en salarios de
tramitación, que irán a cargo dos traballadores. O Goberno racha o diálogo social e incumpre o
seu compromiso de aborda-las reformas mediante o diálogo e a negociación.=Ante todo isto, o
PSdeG-PSOE, propón ante o Pleno deste Concello os seguintes acordos:=- Instar ó Goberno
do Estado á derogación do Real Decreto-lei 5/2002, do 24 de maio, de medidas urxentes para a
reforma do sistema de protección por desemprego e mellora da ocupabilidade, por resultar
ineficaz e non mellorar nin o emprego nin os servicios públicos de emprego.=- A apertura dun
proceso de negociación cos sindicatos que, sen condicionantes previos, estea encamiñado á
mellora da cobertura social.”.-----O Sr. Filloy manifesta que entenden que a tarefa dun goberno é gobernar e que para
facelo con xustiza e eficacia debe ter en conta a opinión dos sectores afectados nas diferentes
óredenes ministeriais, decretos, etc., que se dicten. = Di que entenden tamén que os afectados

por estes decretos, cambios de leis,etc., teñen que expoñer ante os Secretarios de Estado, os
Ministros ou quen corresponda o seu parecer sobre os temas de que se trate para introduci-los
cambios que despois dunha negociación ambas partes acorden. Manifesta que non entenden
como un anteproxecto de lei e cando se abre o período de debate e negociación, unha parte
amenaza ó goberno dicindo que ou se retira o proxecto ou haberá unha folga xeral. Manifesta
que non quere entrar na valoración de que se o proxecto aprobado é o mellor posible pero di
que lle piden desde aquí ós sindicatos que negocien e que non queiran impoñer pola forza o que
non poden conseguir coa negociación, que foron capaces de negociar en outras moitas ocasións
e que agora tamén poden facelo. Opina que se ambas partes negocian e chegan a acordos, o país
agradecerallo a ambos.--------O sr. Parajó manifesta que non está moi de acordo co decreto, pero que tampouco o está
con aqules que estando apuntados no INEM non queren traballar.------O Sr. Hombre di que vai apoiar esta moción, porque non pode concebir un país no que
os sindicatos non sexan tidos en conta. Manifesta que no Decreto non se vai ataca-lo PER, e que
sen embargo hai un recorte a favor do goberno de 120 mil millóns. Di que vai apoiar esta
moción.------- A Sra. Bugallo manifesta que é moi significativo que a xente saque máis facendo
chapuzas que cobrando o paro, e que se abarata-lo despido e dar menos subsidios é a mellor
forma para crear emprego, que llo expliquen.-O Sr. Filloy opina que o PSOE non debería ter presentada esta moción, e que agora hai
máis afiliados na Seguridade Social e máis xente traballando. Di que se a reforma é boa ou non
xa se verá.---O Sr. Parajó manifesta que o aumento do paro ás veces vai por ciclos económicos, e que
non todos todos son iguais. Di que no ano oitenta o paro era elevado, e no ano oitenta e dous
era máis. Di que cando entrou o PSOE os intereses estaban ó 19% e que cando saeu quedaban ó
9%. Di que, de tódolos xeitos, el defende ós parados.-Sometida a votación, a moción acada un voto a favor (do Sr. Hombre Eiras), oito en
contra (dos Sres. Blanco Martínez, Castroagudín Valladares, Cajaraville Campos, Fernández
Fernández, Aller Suárez, Mata Iglesias, Filloy Villar e Fandiño Pazos) e tres abstencións (dos
Sres. Parajó Liñares e das Sras. Bugallo Rodríguez e Amieiro Rodríguez), sendo o número legal
o de dezasete e o de asistentes o de doce, polo que resulta rexeitada.---O Sr. Alcalde pregunta se hai algunha moción de urxencia, ademais da que se vai
presentar unanimemente, e respóndenlle que non.------14.- MOCIÓN- ALEGACIÓN RELATIVA Ó CORREDOR ALTERNATIVO.----O pleno do Concello, por unanimidade de tódolos asistentes, en sesión extraordinaria urxente
celebrada o día vintecatro de maio de dous mil un, adoptou o acordo que copiado literalmente
di:: "1.- Solicitar da consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda, un novo estudio
sobre o corredor paralelo á C-541 que evite a desfeita dos núcleos histórios de poboación do
concello e que reduza o enorme impacto humano do actual proxecto. Este novo es- tudio debe
ser elaborado a partir de datos actualizados e, inevitablemente, realizarase tomando en conta a
opinión dos veciños e veciñas afectados.=Adxúntase estudio redactado polo Enxeñeiro de
Camiños, Canles e Portos, Don José Angel González Parga, posto polo Concello ó dispor dos
veciños, no que se fai un resumo de tódalas alegacións formuladas polos afectados do trazado
actual.-----

2.- Solicitar da Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e vivenda a eliminación
do proxecto de corredor transversal á C-541 entre Galanas e Cacheiras, xa que este vial non
responde en absoluto ás necesidades dos habitantes de Teo (que nunca o demandaron) pero
supón un enorme custo social e humano, tal e como manifestan e reivindican os veciños e
veciñas, e que as vías necesarias para o desenvolvemento da rede viaria do concello se
contemplen no futuro PXOU".--------O Consello da Xunta de Galicia, en reunión de dous de maio de dous mil dos, acordou
someter a información pública o Plan Sectorial da Rede Viairia de Santiago, Ames e Teo, no
que se inclúe o corredor alternativo á estrada C-541, sen ter en conta as alegacións presentadas
polos veciños nin a alternativa formulada.-----O Pleno do concello, por unanimidade dos asistentes, acorda reiterar á Xunta de Galicia
o Acordo citado anteriormente, manifestando asimesmo o total apoio ás alegacións formuladas
polos veciños de Teo ó citado corredor, rogándolles que as tomen en conta e vexan o xeito de
alonxarlo das vivendas e núcleos, interesando tamén á Xunta de Galicia a modificación do
estudio, incluindo a nova alegación presentada polos veciños afectados polo entronque do
corredor na C-541 en Chaodorrío, do que se lles remite croquis unido ó presente acordo.”-----15.- ROGOS E PREGUNTAS .-------Toma a palabra a Sra. Bugallo, e:------1) Manifesta o rogo de que se mire a posibilidade de amañar coa Consellería o tema da
cita previa no centro médico de Cacheiras. O Sr. Fandiño dille que alí non existe dotación
espacial necesaria para o persoal administrativo, a telefonía e os arquivos.------2) Di que solicitaron, con data 24-05-02, un informe dos servicios sociais sobre a
gardería dos Tilos, que di que o 03-06-02 aínda non estaba. O Sr. Alcalde respóndelle que se se
fai un informe, este ten carácter interno e que non é para dar á luz pública. A Sra. Bugallo dille
que lle gustaría sabe-la valoración dos técnicos de servicios sociais sobre o tema. O Sr. Alcalde
respóndele que eso é algo interno, e que ainda non o veu el. A Sra. Bugalo dille que entón
solicita que lles pida ós servicios sociais que lle fagan un informe para a corporación.--3) Manifesta que o 24-05-02 se presentou unha queixa veciñal sobre o camiño da presa
de Bouzas, en Reis, onde está a finca dun familiar un concelleiro desta corporación. Di que se
asfaltou ata a finca 530 sen pedir permiso ós veciños, e que agora hai un problema coa auga. O
Sr. Alcalde respóndelle que aquelo é un camiño público, e que por eso se asfaltou. A Sra.
Bugallo dille que se fixo un cambio das rasantes que perxudica ós outros propietarios, a
excepción do da finca 530 e pregunta por que se colocou un punto de luz diante da finca 530 se
alí non hai ningunha casa. Roga que se elimine esa rasante.----4) Manifesta o rogo de que se cumpla o dito no informe da Deputación que se leu, así
como a designación de concelleiros do grupo mixto.--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.,
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BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN OR DINARIA DO PLENO DO CONCELLO
QUE TIVO LUGAR O DÍA 30 DE AGOSTO DE 2002.----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. Martiño Noriega Sánchez
Dª Ánxela Bugallo Rodríguez
Dª Soedade Amieiro Rodríguez
D. Manuel Tallón Mesías
Dª Mª Angélica Blanco Fernández
D. Miguel A. Hombre Eiras
D. F. Manuel Parajó Liñares
D. José Manuel Neira Picallo
D. Mario Fandiño Pazos
D. Manuel A. Filloy Villar
Secretario:
D. Jesús Naveira Vázquez.

Na casa do concello de Teo, a trinta de agosto de
dous mil dous.-----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 seus dezasete membros, 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.----Antes de entrar na orde do día, o Sr. Alcalde dá
conta das paralizacións de obras que se produciron
desde o último pleno ordinario:------ O 02/07/02, a D. Benedicto Quintela Carnota, de
obras
de
construcción
de
galpón
en
Póboa-Cacheiras, por carecer de licencia e por non
axustarse á ordenanza urbanística vixente.--- O 19/08/02, a D. Manuel Vilacoba Iglesias, de
obras de ampliación de vivenda en Seixos-Luou, por
non axustarse a licencia 213/02, de data 12/07/02.--- O 26/08/02, a D. Celso Barcala Rodríguez, de
obras
de
muro
de
mampostería
en
Tarrío-Recesende, por carecer de licencia e por non
gardar retranqueos.
O Sr. Alcalde dá conta do escrito do concelleiro D. Urbano Ouro Calvelo, no que
presenta a súa renuncia como portavoz do grupo municipal do PP por motivos persoais, e di que
desde este momento el mesmo actuará como portavoz.--Pola presidencia declárase sesión pública, pasándose a coñecemento e resolución dos
asuntos incluídos na seguinte
ORDE DO DÍA:
1.-1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O Sr. Presidente se algún dos Sres. Edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da sesión que tivo lugar o día 28 de
xuño pasado, e que foi distribuido coa convocatoria da actual.-O Sr Fandiño manifesta que non se recolle, que, no momento no que se deu lectura ós
informes sobre a composición das comisións informativas, el pediu de maneira reiterada unha
inspección ocular dos mesmos e que o Sr. Alcalde non llo permitiu.----O Sr. Filloy manifesta que no punto 8, cando se debatía a moción do PSOE sobre as
obras en Parque Montouto, el preguntou se se recibira a urbanización, e que se lle respondeu
que se pensaba que si. Di que preguntou polo aval, e que non se lle contestou, e que non se
recolle que se quedou en que se lle contestaría posteriormente.-
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O Pleno do concello, por unanimidade, a corda aproba-lo borrador da acta da sesión do
día 28 de xuño de 2002, una vez realizadas as correccións propostas, e que se rexistre no libro
correspondente.------2.- MOCIÓN BNG COMISIÓN DE SEGUIMENTO DO PXOM .- A Sra. Bugallo dá
lectura á moción do BNG sobre “A constitución dunha comisión de seguimento da elaboración
do PXOM”, que copiada lietralmente, di o que segue:” O BNG de Teo leva agardando durante
meses, que a Alcaldía establecera os foros institucionais que a lei esixe e o sentido común
demanda para poder expresar, pública e institucionalmente, a súa valoración e as súas
aportacións ó Avance do Plan Xeral.=Xa nun primeiro momento, despois de pechada a mesa de
contratación do Avance, reclamamos a necesidade de constituir, de inmediato, unha Comisión
de Seguimento do PXOM na que tódalas forzas políticas do Concello tiveran posibilidade de
intercambiar opinións, facer propostas, valorar directrices ou propoñer e articular canles de
información ós veciños/as. Todo indica que esta necesidade se fai máis apremiante cada día que
pasa.=Con posterioridade denunciamos que era manifestamente ilegal non someter a
consideración do Pleno Municipal a recepción do Avance do Plan. Alí debían te-los grupos
políticos expostas as súas opinións e valoracións, pública e institucionalmente. Foméntase
ademais a desinformación cando non se entrega unha copia do Avance ós grupos da oposición
ata pasados 15 días desde o inicio do prazo de exposición pública, negándose así un dos
dereitos fundamentais dos concelleiros/as.=Os veciños/as tamén sofren este nefasto proceder,
xa que o período de información pública non foi informado nin anunciado ata que faltaban uns
días para que rematara o prazo de suxerencias, momento no que se convoca un único acto
público. Por outra banda, non se explica ós vecinos nin ás forzas políticas que se vai facer coas
suxerencias recollidas.=En resume, esta forma oscurantista de actuación está impedindo a
participación política da oposición nos foros institucionais e fomentando a crispación
veciñal.=A Comisión de Seguimento proposta debe pois contribuir á necesaria reflexión sobre
un instrumento que consideramos clave e imprescindible para garantir un futuro de calidade e
benestar para o noso concello.=Consecuentemente, o Grupo Municipal do BNG propón a
adopción do seguinte acordo:=1.-Que se constitúa de inmediato e se reúna con urxencia, a
"Comisión de seguimento do Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM)".=Esta Comisión,
con participación de tódalas forzas políticas, abordará tódolos temas relacionados coa
elaboración do PXOM nas súas distintas fases.=Entre as súas funcións, estará a de valer de foro
para o intercambio de opinións, elaboración de propostas e valoración de directrices, ou como
mecanismo para propor e articula-las canles de información ós veciños/as”.------A Sra. Bugallo manifesta que independentemente da valoración do proceso, quere
resumi-lo problema nun único punto: que cando se xuntou a mesa e contratación houbo un
consenso entre todos, e que nese momento parecía moi necesaria unha comisión de seguimento
para que todo o mundo poidese participar, e que agora piden que eso se leve a cabo, xa que
opina que este é un tema importante como para seguir na situación actual. Manifesta que o seu
grupo está disposto a calquera concesión para que esto se solucione.---O Sr. Alcalde di que se aprobou nun pleno unha moción que fora presentada polos Sres.
Parajó e Hombre, e di que se unha comisión se forma é porque todos están de acordo en
formala, e pregúntase por que entón non se reuniu esa comisión, se había ese acordo, que só era
chamar ó Sr. Secretario. A Sra. Bugallo dille que cando eles sexan grupo de goberno xa
convocarán as comisións, pero que agora é tarefa do grupo de goberno, e pregúntalle ó Sr.
Secretario quen ten que convoca-la comisión. Este respóndelle que o Alcalde convoca as
comisións informativas, e que as outras ten que convocalas o presidente da comisión. A Sra.
Bugallo pregúntase entón por que non está nomeado ese presidente.----
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O Sr. Filloy manifesta que a situación agora non é a mesma, xa que os Sres. parajó e
Hombre representaban nese moemnto ó PSdeG-PSOE, e que agora a situación non é esa. Di
que unha cousa é nomear representantes da comisión e outra cousa é convocala. Opina que se
se tivese nomeado e convocado esa comisión, se tiveran evitado moitos problemas, xa que se lle
terían transmitido as inquietudes do concello ó equipo redactor e se houberan tido contactos cos
veciños. Di que así tería habido unha preocupación polo desenvolvemento do PXOM, e que
non se terían atopado con coousas como que aínda non se aceptou a subvención que deron. O
Sr. Alcalde di que este é un proceso que se fai por fases, e que se foi mandando o que
requeriron en cada momento.-------O Sr. Parajó manifesta que no último pleno ordinario pediu que houbera un pouco de
criterio no tema do PXOM, e que así está recollido na acta. Di que é certo que se formou unha
comisión a petición del e do Sr. Hombre, e que agora o Sr. Filloy os quere deixar fóra. Pide que
se reúna a comisión e que se acaben as demagoxías ó respecto, xa que opina que o PXOM é un
tema moi serio, e que hai que facelo ben e apoiar ós veciños.--O Sr. Filloy solicita a palabra por alusións e di que no seu día se propuxo a creación desa
comisión e que se aceptou, pero que foi como non nomear nada. Di que as reunións do PXOM
son para dicirlle ó equipo redactor o que se quere, e que el non se reuniu co equipo redactor,
pero que sabe de persoas que si o fixeron.----A Sra. Blanco Fernández manifesta que ela non cre neste tipo de comisións, xa que di
que ela estivo nalgunhas que se formaron por outros temas, e que nunca se chegarona
presenat-las conclusións nin os dictámenes delas, polo que non as considera útiles. Di que
ningún dos presentes é técnico nesta materia, polo que levar adiante unha comisión para tratar
desto é algo moi complexo. Segue dicindo que ela creu nesta empresa desde o primemiro
momento, xa que é unha empresa multidisciplinar, con moitos profesionais diferentes, para
estudia-los diferentes aspectos que require un PXOM. Opina que haberá que darlle unhas
directrices, pero que para eso xa está a comisión de urbanismo, á que se poden leva-los técnicos
que se queiran, e que se do que se trata é de facer de vía cos veciños, que eso se pode facer por
outros cauces.--------O Sr. Tallón di que o seu grupo é partidario de que o PXOM se leve adiante, e que polos
informes que teñen, a empresa é boa, pero opina que as directrices que se lle deron non son as
máis acertadas. pide que se convoque a comisión de seguimento, con presencia de tódolos
grupos, e que se faga con claridade e transparencia.--O Sr. Alcalde di que o que se fixo foi recolle-las suxerencias dos veciños, e que varios
traballadores do concello pasaron tardes enteiras clasificándoas e fotocopiándoas, que queda
unha copia aquí para darlle ós nosos técnicos, para ve-lo que é mellor para Teo. Manifesta que
o seu grupo non vai apoia-la moción, e que o que quere e sempre quixo é un PXOM modélico e
que beneficie á maior cantidade de veciños posible, sempre cumplindo a Lei do Solo, xa que di
que hai que traballar por e para os veciños. Di que por lei se fixo unha exposición pública do
avance, pero que eso non é o PXOM. Manifesta que a empresa que se contratou ten moi boas
referencias, e que se houbese incumplimentos reiterados, se tomarían medidas en pleno. Di que
se forme esa comisión canto antes, e que se faga o que se crea oportuno, que el non se meteu
nunca en ningunha comisión, e que tampouco se vai meter nesta. Segue dicindo que cando sexa
o prazo para presentar reclamacións, haberá que dar tempo suficiente para que os veciños vexan
as súas propiedades. Manifesta que o que se veu só foi un avance, e que hai que elaborar un
Plan en condicións.--A Sra. Bugallo di que esta non é unha moción para crea-la comisión, senón para que se
convoque, e que unha vez que parece que todos están de acordo en convocala, que o debe de
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facer o grupo de goberno. Di que, ó igual que o Sr. Alcalde, tamén eles foron elexidos nas
eleccións municipais polos veciños, e que polo tanto a súa voz ten que escoitarse no PXOM. Di
que eles non teñen unha oportunidade de contacto directo co equipo redactor como a comisión
de seguimento, e que non lles vale que o Sr. Alcalde diga que el non estivo en ningunha
comisión, porque el preside o grupo de goberno, e que os que están nel fan o que di o Sr.
Alcalde, e que el é o responsable destas persoas e das decisións que toman, polo que lle pide
que non intente lavarse as mans, e que se todos están de acordo, que se poña unha data e hora
para esa comisión. O Sr. Alcalde respóndelle que o BNG dixo, por noticias aparecidas nos
medios, que este avance era perfecto, que estiveron oportunamente calados ata que se
presentou, e que agora pretenden aparecer como salvadores da patria. A Sra. Bugallo manifesta
que o que eles dixeron foi que era un bo punto de partida, e que llo deron cando xa levaba
quince días en exposición pública.--O Sr. Filloy manifesta que a comisión, tal e como está a día de hoxe non é válida, xa que
hai dous concelleiros que daquela estaban nun grupo político diferente ó que están hoxe. Di que
el non tivo contactos co equipo redactor, pero que hai outras persoas que non poden dici-lo
mesmo, que xa o dirá no seu día, pero que parece que ata agora se seguiu o criterio do “salvese
quen poida”. Opina que o PXOM é a única maneira de lograr en Teo un crecemento sostido, e
que se se quere facer algo adecuado, que hai que baixarse das nubes. O Sr. Alcalde di que ata
agora no avance só se ven manchas, e que o Sr. Filloy deixa caer cousas e non aclara nada.-----O Sr. Neira di que o Sr. Alcalde fala de moi boas intencións, pero opina que ata agora o
avance está mal, e que eso é por culpa do Sr. Alcalde, que xa antes do avance tivo contactos co
equipo redactor. O Sr. Alcalde pregúntalle quen dixo eso, e que traia probas do que está dicindo.
o Sr. Neira dille que o equipo de goberno debería dar ó equipo redactor unhas mínimas
instrucccións, e que xa se ven as boas intencións, cando non se respecta a proporción na
comisión. O Sr. Alcalde pídelle que non sexa repetitivo, que eso xa o dixo antes o Sr. Filloy.---O Sr. Fandiño di que a composición deste pleno non é a mesma ca antes, e que os
depositarios do poder son os concelleiros. Opina que a comisión que se forme terá que ser coa
representatividade dos grupos municipais do concello neste momento, e dille ó Sr. Alcalde que
non vaia pretender que os Sres. Parajó e Hombre sexan os representantes do grupo mixto, xa
que a representatividade do concello neste momento non é a mesma que cando se aprobou
crea-la comisión. Manifesta que a Sra. Blanco lle sorprende. Opina que se alguén non cre nas
comisións, non pode estar nelas. Dille que se non cre no sistema, que non participe, e que ó
mellor se debe ás súas ausencias as sesións plenarias. Segue dicíndolle á Sra. Blanco que se se
cre incapaz de interpreta-la sensibilidade dos veciños, que se quede na casa. pide que se
convoque a comisión, e que na primeria sessión se elixa un presidente, que será o encargado de
convoca-las sucesivas sesións.--------O Sr. Parajó di que lle da pena oi-las intervencións dos Sres. Filloy, Neira e Fandiño, e
que cada vez que abren a boca estropean o galego, e que é penoso que os veciños de Teo deben
asumi-las súas burradas. Pide que se de un paso adiante, que o BNG retire a moción e se
convoque a comisión. A Sra. Bugallo respóndelle que a moción está precisamente encamiñada a
eso, e que por tanto non a van retirar.O Sr. Fandiño toma a palabra por alusións, e di que o enfado do Sr. Parajó quizais
obedeza a que se se cumple o regulamento ó melllor el se verá privado de estar na comisión, e
que o galego que el fala é o que utiliza cada día no seu contacto cos veciños de Teo.---O Sr. Neira solicita tamén a palabra, e di que só lle vai dicir ó Sr. Parajó que a palabras
necias, oídos xordos.-
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O Sr. Filloy pide contestar ás alusións, e di que le non fala o galego académico, pero que
tampouco o fala o Sr. Parajó. Manifesta que no seu momento, cando se acordou esta comisión,
o Sr. Parajó era o portavoz do PSdeG-PSOE, e que eles os tres estaban no grupo municipal do
PP , pero que agora as cousas variaron, e que eso ten que reflexarse tamén na comisión.
A Sra. Blanco, por alusións, manifesta que o Sr. Fandiño non a entende porque non
falan o mesmo idioma. pídelle que lle presente algún informe ou conclusión dalgunha das
moitas comisións que houbo. Di que ela non os veu, e que por eso non cre nas comisións.
Pídelle que respecte a súa opinión, e dille que simplemente por estar nun grupo municipal teñen
acceso ó equipo redactor, aínda que ela non intentou ese acceso. opina que esta moción non é
para traer a un pleno, que se debería ter presentado un escrito, e que xa estaba.-----O Sr. Tallón pregúntalle ó Sr. Alcalde se quere deixar fóra da comisión ó seu grupo, e o
Sr. Alcalde respóndelle que eso xa se mirará no seu momento. o Sr. Tallón dille que se pretende
facelo, que é ilegal, porque o PSdeG-PSOE ten que estar representado.A Sra. Bugallo maniféstase abraiada polo espectáculo, e di que se todos están de acordo,
que se convoque a comisión, e que o PSdeG-PSOE ten dereito a cambia-los seus representantes,
e dille ó Sr. Alcalde que el non ten dereito a elexi-los representantes doutros grupos.------Sometida a votación, a moción acada 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, Fernández
Fernández, Aller Suárez, Mata Iglesias, Parajó Liñares e Hombre Eiras), e catro abstencións (dos
Sres. Filloy Villar, Neira Picallo e Fandiño Pazos, e da Sra. Blanco Fernández), polo que resulta
rexeitada.-----O Sr. Fandiño solicita explicación de voto e manifesta que a actual composición desa
comisión non representa a tódolos grupos municipais.
O Sr. Tallón maniféstase a favor desta moción, e pide que se respecte a
representatividade do seu grupo.------O Sr. Ouro Calvelo solicita explicación de voto, e manifesta que vota negativamente por
disciplina de voto, pero que se debe convocar esa comisión, xa que todos están de acordo, e que
se debe respecta-la representatividade de tódolos grupos.-------3.- MOCIÓN BNG PARQUE EÓLICO EN LAMPAI .-------O Sr. Noriega dá lectura á moción do BNG sobre a “iniciativa da Alcaldía para a
implantación dun Parque Eólico na parroquia de Lampai”, que copiada literalmente, di o que
segue:”Con data do 2 de xullo de 2002, o Alcalde de Teo, pola súa conta e risco e sen nin
sequera informar á Corporación, dirixiuse ó Instituto Enerxético de Galicia para amosarlle "o
noso interese en aras á posible implantación dun parque eólico singular" na parroquia de
Lampai, máis concretamente nas ladeiras do Pico de Veitureira (ou Pena da Grela), enclave
paisaxístico de 408 m de altura.=Para o BNG está claro que "o noso interese", que o Alcalde
manifesta no escrito, é exclusivamente persoal, xa que a Corporación Municipal non foi nin
sequera informada, nin moito menos se lle pedíu a súa valoración sobre un proxecto de tal
relevancia. Por outra parte, os veciños de Lampai, os verdadeiros afectados, tampouco foron
informados nin preguntados, e sempre se enmascarou esta actuación (que agora se ve que é
promovida polo Alcalde) detrás do suposto interese dalgunha empresa particular.=A cuestión é
moito máis grave, xa que no pleno municipal celebrado o 21 de novembro de 2001, o Grupo de
Goberno presentou e aprobou o proxecto da obra "Acondicionamento de acceso e entomo do
miradoiro de Lampai para turismo da natureza", redactado polo enxeñeiro D. Gilberto
Rodríguez (a petición do Alcalde), por un importe total de 4.153.934 ptas (24.965 euros). Esta
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actuación recoñece, por iniciativa do propio Grupo de Goberno, o interese paisaxístico e natural
dun enclave que corre agora o risco de verse dañado irreversiblemente.=Semella claro agora cal
era o interese do Alcalde e do Grupo de Gobemo do PP de Teo cando propuxeron o asfaltado
da pista con cartos destinados a protexe-la natureza: favorece-lo acceso ó futuro parque eólico
que eles mesmos promoverían.=Por outra banda, os parques ecólicos singulares, segundo se
recolle no Decreto 302/2001 de 25 de outubro, están destinados preferentemente ó autoconsumo
de enerxía. Segundo indica a propia lei, os parques de promoción municipal, deben acreditar
que, cando menos, o 10% da súa producción é para autoconsumo. Semella imprescindible pois,
antes de iniciar calquera proxecto de construción dun parque eólico destas características,
elaborar un estudio das necesidades enerxéticas municipais e que o pleno municipal valore en
que medida é necesario, así como os custos das distintas opcións. Por outra banda, calquera
iniciativa deste estilo debe ser perfectamente informada ós veciños afectados, contar coas súas
aportacións e suxerencias, e busca-lo máximo consenso tanto a nivel veciñal como
político.=Consecuentemente, o Grupo Municipal do BNG propón a adopción do seguinte
acordo:=1.-Que o Sr. Alcalde informe pormenorizadamente e xustifique diante do Pleno tódalas
actuacións levadas a cabo por el en relación coa posible instalación dun parque eólico singular
na parroquia de Lampai. Do mesmo xeito, dará conta das actuacións realizadas por terceiros
interesados das que se tivera coñecemento.=2.-Que se paralicen tódalas actuacións municipais
relacionadas coa posible implantación do parque eólico, ata que o Pleno as acorde previa
xustificación e debate da súa necesidade”.-----O Sr. Noriega manifesta que non van entrar no debate de se “enerxía eólica si- enerxía
eólica non”, e que simplemente queren explicacións nun proceso que consideran irregular.
Opina que o Sr. Alcalde, na carta que lle mandou ó INEGA, con rexistro de saída nº 1015 deste
concello, asume a representatividade de todos, cando non o concultou co pleno. O Sr. Alcalde
pregúntalle quen falou dun lugar concreto de Teo. o Sr. Noriega dille que efectivamente o Sr.
Alcalde non especificou un lugar, pero que no mapa que mandou a Xunta sobre lugares de
aproveitamento eólico, neste concello só aparece a parroquia de Lampai como apta para ese fin,
e así, e aínda que non se diga, hai que sobreentender que se fala de Lampai. opina que se
aproveitaron fondos da Deputación para defensa da natureza para dotar de infraestructuras a un
futuro parque eólico, e que por eso eles se abstiveron cando se trouxo o tema a pleno.--O Sr. Alcalde di que os Sres. do BNG só promoven o malestar veciñal, e que vai estudiar
algunhas das manifestacións que fixeron nesta moción, por se debe tomar medidas no xulgado.
pregúntalles de onde sacan á parroquia de Lampai. Di que o INEGA mandou unha carta
invitándoo a ir a Lugo a ver un parque eólico, que mandou a un concelleiro, e que daban unha
subvención a cincuenta concellos. Manifesta que efectivamente se mandou unha carta ó
INEGA, con rexistro de saída 1015 e data 02-07-02, á que dá lectura. Di que o 21-11-01 se
aprobou en pleno o Plan de Fomento da Natureza. Di que había que saca-la maleza e asfalta-la
pista da Burga e en Lampai, e que se aprobou con doce votos a favor e a abstención do BNg,
porque di que ese grupo nunca está de acordo en nada, que non quere nada. Di que non se fixo
nada de maneira oculta, que senón non se enviaría a carta con rexistro de saída. Manifesta que
el, como Alcalde, pode pedirlle a calquera organismo que realice un estudio, e que logo calquera
actuación posterior tería que traerse a pleno.--o Sr. Filloy manifesta que se todo esto se llevase ben, se se tivese traído o tema a pleno,
que o Sr. Alcalde tería menos problemas. Di que, en teoría, o Sr. Alcalde sería o xusto
administrador dos bens municipais, pero non o dono.-O Sr. Neira di que se o Sr. Alcalde se asesorase ben, tería coñecemento do mapar da
Xunta que estivo en exposición pública, e no que se recollía que o único lugar susceptible de
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aproveitamento eólico en Teo era Lampai, e pregúntalle se cre que é necesario para este concello
un parque eólico. O Sr. Alcalde respóndelle que só se pediu un estudio, e que as fincas son
privadas, polo que en calquera caso habería que falar cos veciños e traelo a pleno para ver se o
tema interesa ou non. O Sr. Neira di que lle gustaría saber cales son os intereses para que haxa
un parque eólico en Teo, e que Lampai é unha das parroquias máis pequenas e tranquilas do
concello, e que a Xunta o marca co único lugar para instala-lo parque. O Sr. Alcalde di que el
non veu o mapa, e que na súa carta non di nada de ningún lugar concreto do concello.--O Sr. Fandiño manifesta que a instalación dun parque eólico en Lampai atentaría contra
a estética do lugar, independentemente do xugoso beneficio que podería supor para o concello.
Di que o Sr. Alcalde debería telo traído a pleno, e que se debería ter aberto un pequeno debate,
para que así os concelleiros que estean aquí o próximo ano poidesen decidir se queren o parque.
O Sr. Alcalde manifesta que hai un concello limítrofe que mostrou o seu interese polo
parque e que non lle deixan poñelo, e que el só pediu o informe a nivel informativo, xa que ten
esa potestade como alcalde.--O Sr. Parajó manifesta que non lle parece mal face-lo estudio, e que lle consta que tamén
o están encargando outros concellos. Di que o tema de se é apropiado montalo en Teo é outra
cousa da que non se trata agora, que se unha empresa ven montalo, e ve que vai ter problemas
co concello e cos veciños, non o fará. Repite que non lle parece mal que se faga o estudio.------O Sr. Tallón manifesta que non está en contra de ningún tipo de enerxías, pero que
como non veu nada deste tema nas actas das comisións de goberno, supón que debeu ser
inicitiva do Sr. Alcalde.-O Sr. Noriega manifesta que aquí houbo un mapa, que di que só se pode instalar en
Lampai ese parque. Di que lle chama atención que o Sr. Alcalde saiba que aquelas fincas son
particulares, e que os acuse a eles de provoca-la desinformación entre os veciños, xa que se les
saben esto é porque os chamaron os veciños, e porque houbo un técnico que andivo polas
casas.--------O Sr. Filloy di que non están ben pedir informes a espaldas do pleno, e que se hai alguén
que anda polas casas dos veciños, pode que queira dicir que haxa outros intereses no tema. O
Sr. Alcalde dille que cre que ó ter presentado esta carta no INEGA se corta calquera iniciativa
privada. O Sr. Filloy dille que ó mellor pode aparecer un terceiro que se aproveite do estudio.--O Sr. Neira pregúntalle ó Sr. Acalde se sabía que andivo unha empresa en Lampai
falando cos veciños. O Sr. Alcalde respóndelle que non, e o Sr. Neira dille que entón haberá que
investigar.--O Sr. Fandiño di que o Sr. Alcalde na súa carta fala en plural, e que se os seus
compañeiros de grupo non sabían nada, como dixeron na comisión informativa, entón a quen se
refería ese plural O Sr. Alcalde dille que se refería ó concello, e que non lle dean máis voltas, que
a carta está ahí. O Sr. Fandiño dille que como non tivo a delicadeza de comunicarllo ó pleno,
que ó mellor debería terllo comunicado ós seus compañeiros.---O Sr. Parajó opina que se debería esperar a que chegue a información, e logo tomar unha
decisión, e consultar ós veciños.------O Sr. Tallón manifesta o rogo de que se no futuro se presentan temas parecidos, que se
informe á corporación, ou polo menos que se lles informe nas comisións informativas.Sometida a votación, a moción acada seis votos a favor( dos Sres. Noriega Sánchez,
Filloy Villar, Neira Picallo, e Tallón Mesías, e das Sras. Bugallo Rodríguez e Amieiro
Rodríguez), nove en contra (dos Sres. Blanco Martínez, Castroagudín Valladares, Cajaraville
Campos, Ouro Calvelo, Fernández Fernández, Aller Suárez, Mata Iglesias, Parajó Liñares e
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Hombre Eiras), e dúas abstencións (do Sr. Fandiño Pazos e da Sra. Blanco Fernández), polo que
resulta rexeitada.-----O Sr. Fandiño manifesta que está de acordo coa primeira parte da moción, pero non coa
segunda, polo que se abstén.-A Sra. Blanco manifesta que se abstén porque non dispón de datos deste tema.-4.- MOCIÓN BNG GARDERÍAS MUNICIPAIS .- O Sr. Noriega dá lectura á moción
do BNG sobre “As garderías municipais do concello de Teo”, que copiada literalmente, di o que
segue:”Considerando:=·Que a principios de lexislatura o grupo de goberno lle concedeu a
xestión da gardería municipal dos Tilos, en réxime de cooperativa , a un grupo de cidadáns que
de xeito directo ou indirecto tiñan intereses nas outras dúas garderías privadas existentes na
zona.=·Que nos cursos 2000-2001 e 2001-2002 , a solicitude de subvención á Conselleria de
Familia para a gardería municipal dos Tilos foi rexeitada por incumprimentos varios (horarios,
non adapta-los descontos das taxas da gardería á renda per capita das familias ... ), cando
sospeitosamente as outras garderías privadas da zona ofertaban un servicio moito máis
completo a pesar de que os xestores das tres garderías ( privadas e municipal ) eran os
mesmos.=·Que existe un informe do ano 2002 de Servicios Sociais do Concello onde se
denuncian irregularidades no funcionamento da devandita garderia , informe que foi solicitado
via rexistro por este Grupo Municipal , sendo denegado polo Alcalde a través do secretario do
Concello.=·Que está xa rematada a construcción dunha nova gardería municipal na parroquia de
Calo, gardería que iniciará este curso ou o próximo o seu funcionamento.=O Grupo Municipal
do B.N.G propón a adopción do seguinte acordo:=1.-Constituir nun prazo de 15 días unha
comisión de investigación con presencia de tódolos grupos con representación no Concello (de
xeito proporcional) para clarifica-las irregularidades existentes na gardería municipal dos Tilos.
Esta Comisión presentará un informe que deberá ser ratificado no seguinte Pleno Ordinario a
celebrar no mes de Outubro.=2.-Solicitar que a Consellería de Familia dote de persoal
(facéndose cargo dos emolumentos do mesmo) á futura gardería municipal de Calo coa
finalidade de ofertar un servicio de "calidade" que teña vocación de "servicio público”.O Sr. Noriega manifesta que esta é unha moción contundente, e que cada ano a gardería
funciona peor. Di que o Sr. Alcalde lles impediu acceder a un informe sobre a gardería,
elaborado nos servicios sociais municipais, pero que cando veu a Sra. Amieiro a mira-lo
expediente, tivo media hora para ollalo e que se incumpliron cousas, como a comisión de
baremación e que non se adaptaron os prezos deste ano; segue dicindo que tampouco se
contestou ás tres inspeccións que houbo, e que este ano se presentou a solicitude fóra de prazo,
polo que seguramente se perderá a subvención por terceiro ano. O Sr. Alcalde respóndelle que
cre que a gardería funciona ben , e que cando hai alguha deficiencia se subsana en canto é
posible. Di que ese informe é un documento interno, como tantos outros que se piden da
Alcaldía ós distintos departamentos. Di que cada día firma moitos papeis, polo que non sabe se
a subvención iba dentro ou fóra de prazo, e que cando chega algún papel ó concello, se lle pasa
ó departamento correspondente, e que se non se fixo a solicitude, el o que non pode facer é
da-las ordes por escrito e con número de rexistro. A documentación que chega pásase ó
departamento correspondente, que será responsable dela. Pregúntalle ó Sr. Secretario se chegou
algunha comunicación sobre se se perdera a subvención, e este respóndelle que el non ten
coñecemento. O Sr. Alcalde opina que tampouco é agora o momento de falar da gardería de
Calo, xa que está sen rematar, e que no seu momento se decidirá sobre eso, que cre que a
Consellería da subvencións, pero non para pagar ó persoal, e que o concello paga a auga e o
alcantarillado. Manifesta que o seu grupo non vai apoiar esta moción.--
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O Sr. Filloy manifesta que todos deberían preocuparse de que funcionen ben as cousas,
e de que o Sr. Alcalde é responsable de que un departamento funcione ben, xa que di que eles,
como concelleiros, non poden facelo; segue dicindo que ten entendido que se perderon varias
subvencións da gardería, e que desde ese momento, que as cousas non funcionan ben. Opina
que se hai un informe sobre a situación da gardería, e que se ese informe é favorable, que se
debería informar sobre el, e que se hai algunha deficiencia, que hai que correxila e acepta-las
suxerencias dos demais. O Sr. Alcalde respóndelle que se se perdeu algunha subvención, eso
non repercutiu nun maior gasto para os pais. Di que o informe do que se fala é un documento
interno, e que non ten que chamar a toda a corporación cada vez que pide un informe a un
departamento municipal. O Sr. Filloy dille que o presuposto municipal é limitado para prestar
uns servicios, e que se se asumen eses gastos, se privará ós cidadáns doutros servicios.-O Sr. Neira di que o Sr. Alcalde sabe perfectamente que a gardería municipal non
funciona ben, que primeiro había unha cooperativa de cinco persoas e que nun momento
quedaron só dúas ou tres, chegando incluso a traballar unha soa persoa con persoal alleo. O Sr.
Alcalde respóndelle que cando houbo algún problema, que houbo que solucionalo, e que o que
lle importa é a atención ós rapaces e ós pais.--O Sr. Fandiño manifesta que tódolos problemas parten da adxudicación da gardería, e
que despois houbo desidia política no tema. Di que non hai unha persoa encargada das
adxudicacións privadas, e que entón a culpa se lle bota ós funcionarios. O Sr. Alcalde
respóndelle que el confía nos departamentos e que firma moitos papeis cada día, polo que non
mira as datas de caducidade das cousas, que eso é cousa de cada departamento. O Sr. Fandiño
di que o Sr. Alcalde ten que te-la convicción de que o que firma é o que debe. O Sr. Fandiño
manifesta que se filtra continuamente que a culpa é dos traballadores, e di que a culpa é dos
políticos; segue dicindo que se os traballadores teñen algunha responsabilidade, entón que se
lles debe abrir un expediente. O Sr. Alclade respóndelle que para abrir un expediente hai que
te-las cousas por escrito. O Sr. Fandiño di que se perderon cartos outros anos e que se se
perderon a responsabilidade é do Sr. Alcalde, e que eso o van pagar tódolos veciños de Teo.----O Sr. Parajó pregunta canto tempo fai que se abreu a gardería, e respóndeselle que uns
dous anos e medio. O Sr. Parajó di que se leva falando do tema desde eso, pero que desde que
se abreu a situación mellorou bastante, e que se pasou de quince ou vinte nenos a corenta e
pico. Pregunta canto fai que se perden as subvencións, e respóndeselle que desde fai dous anos.
O Sr. Parajó manifesta que cre que antes estaban ó cargo algúns dos señores presentes, e que
algunhas subvencións se perden por problemas internos no departamento, e porque alguén
manipula desde a Xunta, pero opina que a gardería, a pesares das trabas dalgúns concelleiros
deste concello, funciona mellor ca antes.---O Sr. Tallón manifesta que el non lle pón trabas á gardería, e que o Sr. Alcalde cobra
por dedicación exclusiva, e que se ten que tomar medidas disciplinarias, que as tome. Di que é
triste que se perdan subvencións, xa que eso supón perda de servicios, porque a diferencias de
cartos ten que sair dalgún lado. Pregunta se hai alguén que controle as garderías e que se iniciou
unha investigación sobre os servicios sociais, da que aínda non se sabe nada.---O Sr. Noriega di que se fala de nenos pequenos, e que todos quererán que se lles dea o
servicio máis axeitado. Di que é unha desvergonza por parte do Sr. Alcalde o dicir que a gardería
vai ben, cando se perdeu a subvención, e cando existe unha incompatibilidade clara, xa que as
persoas encargadas o son tamén doutras garderías privadas, que hai tres inspeccións sen
resposta, e que se incumpliu o contrato respecto ó persoal que figura alí. Opina que se debería
encargar a alguén que controlase o tema, xa que todos queren un bo servicio para alí, e que non
se pode dicir que non pasa nada cando se están perdendo cartos públicos.--------
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O Sr. Filloy manifesta que ó longo da súa vida chegou a ter unhas trescentas persoas
dependentes laboralmente del, e que el era o responsable último deses traballadores, e di que se
o Sr. Alcalde non pode controlar un concello con tan pouco persoal, que entón hai que dubidar
da súa capacidade como alcalde.------O Sr. Fandiño di que nin neste momento, nin o ano pasado nin desde que el é
concelleiro, existe delegación do Alcalde en ningunha das áreas deste concello. Manifesta que el
foi presidente da comisión informativa, que sirve para informar dos temas para debatir en pleno,
e que non ten ningunha capacidade de decisión. Di que o Sr. Alcalde lle deixou bastante claro
que o que mandaba era el, e que o que ten poder é un concelleiro delegado, que ten capacidade
e poder político para actuar, pero que un presidente de comisión non ten ese poder. O Sr.
Alcalde pregúntalle se non era da Comisión de Goberno, se non era tenente-alcalde e presidente
de comisión, ou se é que era invisible. O Sr.Fandiño dille que non siga con eses argumentos, xa
que el se marchou do grupo de goberno. O Sr. Alcalde respóndelle que o fixo porque xa vía que
o iban expulsar do partido, e que el, se non está a gusto nun sitio, non aguanta cinco ou seis
anos. O Sr. Fandiño manifesta que non existe nin existiu un representante intermedio entre o
Alcalde e os traballadores, e pide que o Sr. Parajó clarifique quen son eses concelleiros que
mencionou que bloquean os servicios sociais. O Sr. Parajó di que o Sr. Fandiño, como
presidente da comisión informativa, lles informou moitas veces de cousas que iban en contra do
que quería a oposición, e que moitas veces dixo que os encargados da gardería eran bos. O Sr.
Fandiño ínstao a que busque algún papel onde diga eso.--------Sometida a votación, esta moción acada sete votos a favor ( dos Sres. Noriega Sánchez,
Filloy Villar, Neira Picallo, Fandiño Pazos e Tallón Mesías, e das Sras Bugallo Rodríguez e
Amieiro Rodríguez), nove en contra (dos Sres. Blanco Martínez, Castroagudín Valladares,
Cajaraville Campos, Ouro Calvelo, Fernández Fernández, Aller Suárez, Mata Iglesias, Parajó
Liñares e Hombre Eiras), e unha abstención (da Sra. Blanco Fernández), polo que resulta
rexeitada.----5.- MOCIÓN PSOE OBRAS RIO TELLA .-O Sr. Tallón Mesías dá lectura á moción do PSdeG-PSOE sobre “As obras no río
Tella”, que copiada literalmente, di o que segue:”Nas inmediacións da Urbanización Os
Verxeles atópase un foco de importantísima contaminación nas augas dos Río Tella e o
regueiro de Porto Ameneiro, que alí conflúen.= O río nesa zona está convertido nunha
auténtica cloaca que produce uns cheiros insoportables, mosquitos, e molestias de todo tipo ós
veciños/as da zona.=Nas inmediacións existen dúas depuradoras que, polo visto, están
funcionando de xeito deficiente. Pódese observar como nas dúas instalacións existen puntos
de vertidos fecais (e polo tanto, non depurados) directamente ó río.=Na marxe de enfrente,
(supoñemos que a cargo ou baixo o control do Concello de Teo) estánse a levar cabo unhas
obras de conducción de augas fecais. Neste momento, tamén se están a verter directamente ó
río. Polo tanto, desde as dúas marxes se están a verter augas negras no río, o que explica esta
lamentable situación.=Por outra parte, para realizar estas obras fíxoxe a apertura dunha pista
que provocou serios destrozos na vexetación de ribeira e nun entorno paisaxístico
impresionante.=PREGUNTAS:=1.-¿En que consisten as obras que se están a facer nunha das
marxes do Río Tella? ¿Quen as sufraga? ¿Teñen autorización legal das institucións
competentes?=2.-¿Que ocorre coas depuradoras existentes á beira do río?
=PROPOSTAS:=1.-Reiteramo-la necesidade xa expresada nunha moción anterior da
elaboración dun Plan Integral de saneamento (rede de alcantarillado) e de recuperación das
canles fluviais para todo o concello de Teo.=2.-Débense toma-las medidas pertinentes con
carácter de urxencia para erradicar este foco contaminante. =3.-Comprobar se as depuradoras

Página 11 de 23

alí existentes reúnen, hoxe, as condicións técnicas para cumplir safisfactoriamente co seu
cometido, e, no seu caso, face-lo estudio técnico e económico do posible traslado destas
depuradoras a outros lugares máis axeitados. =4.- Despois de sanea-lo río, proceder á
recuperación do entorno para convertilo nunha área paisaxístico-recreativa protexida, que sirva
de zona de lecer e descanso para disfrute de tódolos cidadáns”.--------O Sr. Tallón manifesta que veu na prensa estes días que os veciños dos Verxeles están
preocupados, que as augas están contamindas e que hai un olor insoportable. Di que parece que
a depuradora funciona unhas veces e outras non, e opina que se agora hai problemas, que no
futuro haberá máis.--O Sr. Alcalde manifesta que aquelo non tiña acceso, e que esa pista a fixo Estructuras
agrarias. Di que alí hai unha cascada impresionante e un muíño privado, que se falou co
enxeñeiro da concentración parcelaria para que poidera haber un acceso para ir ver esas
cataratas , e que haberá que arranxalas, que xa ten o técnico municipal as fotografías da zona
para ver como recuperar eso. Di que veu un plan da Xunta no que nos daban corenta ou
cincuenta millóns de pesetas para recolle-la UFA, o Instituto e Recesende ata aquí, que a fixo
unha empresa que non tiña a conexión coa depuradora; segue dicindo que se fixo unha pista
para que Aquagest puidese arranxa-la depuradora de abaixo dos Verxeles, e que funciona. Di
que a canalización de aquí chegaba máis baixa ca depuradora, e que non sabe se alguén puido
entrocar, que haberá que ir mirar e que se hai algo haberá que taponar, que se mirará. Manifesta
que ten un informe de Aquagest, no que se di que verteron unhas horas mentras arranxaban
outra avaría. Opina que as depuradoras non están ben colocadas, e que se fixeron as xestións
cos CPTOPV para a depuradora de Pontevea, que xa se comprou a leira, e que se retomará o
tema en canto haxa dotación presupostaria. Manifesta que tivo unha xuntanza cos veciños, e
dixeron que esperaban un pouco, porque a empresa encargada de facelos arranxos estaba de
vacacións, e que xa estiveron alí os técnicos de Aquagest. Manifesta que esto saeu na prensa,
pero que os veciños xa estaban avisados de cando se iban face-los arranxos, que a obra xa se
está facendo, e que no hai problemas. O Sr. Tallón pídelle que faga as xestións o máis
rapidamente posible.----O Sr. Filloy manifesta que cre que xa había unha moción anterior no mesmo senso ca
esta, e que non se clarificou o tema dos verquidos, e que o Sr. Alclade dixera que se miraría.----O Sr. Parajó pídelle ó Sr. Alcalde que retome as conversacións ca Xunta, porque di que
o Presidente Fraga se interesou polo tema cando veu inaugura-la de Francos. O Sr. Alcalde
responde que o Director Xeral lle dixo que estaban actualizando prezos.
O Sr. Noriega di que eles estudiaron a capacidade desa depuradora, e que está colapsada.
Di que a SU-4 tamén verterá para alí, o que agravará o problema. O Sr. Alcalde respóndelle que
as súas palabras son sempre catastrofistas. O Sr. Noriega di que non é catastrofismo, que
simpremente saben como está o río, e que se debería considera-la necesidade dun plan integral
de saneamento.-------A Sra. Bugallo manifesta que xa cando se aprobou o SAU-4, o BNG falou dos
problemas coa depuradora, e que pediron que se solicitase un estudio sobre outra forma de
depuración, e que o equipo de goberno se negou. Di que eles avisaron de que esto iba acontecer,
e pide un pouco de efectividade.------Sometida a votación, a moción acada oito votos a favor (dos Sres. Tallón Mesías, Filloy
Villar, Fandiño Pazos, Neira Picallo e Noriega Sánchez, e das Sras. Blanco Fernández, Bugallo
Rodríguez e Amieiro Rodriguez), e nove en contra (dos Sres. Blanco Martínez, Castroagudín
Valladares, Cajaraville Campos, Ouro Calvelo, Fernández Fernández, Aller Suárez, Mata
Iglesias, Parajó Liñares e Hombre Eiras), polo que resulta rexeitada.----
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6.- MOCIÓN PSOE TV.-----O Sr. Tallón Mesías dá lectura á moción do PSdeG-PSOE sobre a TV, que copiada
literalmente, di o que segue:”Son moitos os lugares do concello de Teo que non reciben ou o fan
defectuosamente as imaxes das distintas cadeas de TV. É un problema que se ven arrastrando
desde fai moito tempo, que afecta a boa parte da poboación de Teo, e que, a pesares das moitas
queixas manifestadas, non acaba de arranxarse satisfactoriamente.=Resulta unha ironía de moi
difícil interpretación o feito de que estemos en pleno século XXI e grandes áreas do concello de
Teo non poidan usar e desfrutar dunha das sinais de identidade destes novos tempos como é a
dos medios de comunicación audiovisuais.=PROPOSTA:=1.-Que por parte da Alcaldía se
ordene facer un estudio detallado das zonas do concello que sofren esta inconveniencia.=2.-Que
por parte da corporación de Teo se tomen con carácter de urxencia, as medidas pertinentes que
sexan da súa competencia, así como que, por parte da Alcaldía, se fagan as xestións oportunas
diante dos organismos e entidades que poideran estar involucradas na solución definitiva do
problema”.--O Sr. Tallón di que hai moitas queixas porque non se ven tódals canles, e esta é unha
proposta para facer un estudio, para que tódolos veciños poidan ve-la televisión.--------O Sr. Alcalde di que xa se falou desto en moitas ocasións , e que xa pediu un informe á
directora da Tv local, ó que dá lectura, e que copiado lieteralmente, di o que segue:”“A
continuación remítolle o informe das diferentes xestións realizadas durante os últimos meses
relacionadas coa mellora da recepción dos medios de comunicación audiovisual, no concello de
Teo.=En primeiro lugar, aclarar que as dificultades na recepción dos diferentes sinais de TV que
se reciben no noso concello están motivadas pola dificultosa orografía do mesmo, que rodeado
dos diferentes montes, dificultan que os sinais que se emiten desde o Pedroso, cheguen coa
suficiente potencia para unha correcta recepción ós usuarios.=Durante estes últimos tempos,
ante as queixas dos vecinos, procedeuse a un estudio exhaustivo nas diferentes parroquias, para
a comprobación da recepción dos sinais de televisión tanto públicas como privadas, así como do
sinal da TV local, determinándose as carencias que en boa parte do concello existían.=Para
subsanar estes fallos procedeuse por un lado a instalar microreemisores nos Tilos e na baixada
do monte en Solláns, Luou, ..., esto referido á TV local (que por certo nas últimas datas están
chegando queixas do fallo deste, e quero aclarar que dito reemisor funciona correctamente, pero
estamos tratando de localizar un sinal que emite na mesma frecuencia e con máis potencia,
solapando o noso sinal).=En relación coas outras cadeas, puxémonos en contacto con
"Retegal", determinando que nunha primeira fase era necesario mellora-las infraestructuras
existentes en Montouto co fin de amplia-la cobertura deste centro. A solución proposta é a
construcción dunha nova torre de 40 metros de altura (a actual ten 8 metros), coa súa
correspondente caseta e aumenta-la potencia dos equipos, pasando de 2 a 20 watios. A
inversión prevista para este centro é de 192.000 euros (32 millóns de pesetas).=Unha vez posto
en funcionamento este centro, nunha segunda fase, analizarase a nova cobertura facilitada polo
mesmo e no caso de que persistan pequenas zonas con deficiencias, nestas instalaranse equipos
de pequena potencia(micro-reemisores).=É necesario recalcar que a adquisición do terreo en
Montouto por parte de "Retegal" se veu dificultado nun principio por canto dita zona está en
concentración parcelaría. Non obstante, gracias á intervención por parte do Alcalde tanto ante a
Consellería como ante o propietario do terreo, púidose proceder á compra de dita parcela.=
Nestes momentos, "Retegal" está a espera de recibi-lo seu título de propiedade para solicita-la
correspondente licencia de obra ante este concello e proceder á execución da mesma no menor
prazo posible.=Teo, 22 de agosto de 2002.”----
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O Sr. Alcalde manifesta que o problema que había era en Cabanelas, que se puxeron
reemisores, e que a empresa GST amaña as averías. Di que fixo xestións coa Consellería , e que
xa mediron o concello, e que parece que o sitio máis idóneo é en Montouto, polo que houbo
conversas entre “Retegal”, o dono dunha finca de montouto, e que tamén estivo a directora da
TV local. Di que o Sr. non estaba moi convencido en vender, pero que ó final cedeu, e que agora
se está a espera de que concentración parcelaria mande o título de propiedade, polo que di que
todo o que se propón nesta moción, xa está feito. O Sr. Tallón dile que se llo houbera
comunicado, se houberan aforrado esta moción. O Sr. Alcalde dille que el non se molestou en
preguntar.---O Sr. Filloy manifesta que os reemisores en Montouto os puxo a Asociación de Veciños
dos Tilos, e que el foi o que realizou as primeiras xestións.----O Sr. Fandiño manifesta que lle alegra a celeridade con que chegou este informe. O Sr.
Alcalde respóndelle que o pediu el, como tantos outros informes que ten pedido como Alcalde,
e di que o pediu rápido para que llo mandasen rápido. O Sr. Fandiño dille que espera que a
segunda parte do proceso sexa igual de rápida, porque a xente quere ve-la televisión.---O Sr. Tallón manifesta a súa felicitación ó Sr. Alcalde polas xestións, e pide que se
tomen as medidas oportunas para subsanar estes problemas.---Sometida a votación, esta moción acada oito votos a favor (dos Sres. Tallón Mesías,
Filloy Villar, Fandiño Pazos, Neira Picallo e Noriega Sánchez, e das Sras. Blanco Fernández,
Bugallo Rodríguez e Amieiro Rodriguez), e nove en contra (dos Sres. Blanco Martínez,
Castroagudín Valladares, Cajaraville Campos, Ouro Calvelo, Fernández Fernández, Aller
Suárez, Mata Iglesias, Parajó Liñares e Hombre Eiras), polo que resulta rexeitada.------7.- ACTIVIDADES MOLESTAS .---a)Examinado o expediente promovido por D. MIGUEL AGUILAR ALFONSO en
virtude de instancia nº 2249 de data 21/11/00 solicitando licencia municipal para a instalación,
apertura e funcionamento dun BAR, actividade comprendida no Regulamento de Actividades
Molestas, Insalubres, Nocivas e Perigosas, aprobado por Decreto 2414/1961, de 30 de
novembro.--RESULTANDO: Que o proxecto técnico e demais documentación foron admitidos a
trámite por Decreto da Alcaldía de data 21/11/00 .-----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.---
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A Corporación municipal, por unanimidade , acorda:--1º.- Informar FAVORABLEMENTE a concesión de licencia municipal instada por D.
Miguel Aguilar Alfonso para a instalación dun BAR no lugar de Cacheiras (Residencial Fontana,
Bl. 1), 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 artigo 33 do referido Regulamento.
b) Examinado o expediente promovido por D. JUAN CARLOS MIRÁS FURELOS en
virtude de instancia nº 413 de data 26/02/01 solicitando licencia municipal para a instalación,
apertura e funcionamento de CAFÉ-BAR, actividade comprendida no Regulamento de
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas e Perigosas, aprobado por Decreto 2414/1961, de 30
de novembro.
RESULTANDO: Que o proxecto técnico e demais documentación foron admitidos a
trámite por Decreto da Alcaldía de data 26/02/01.-----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, acorda:--1º.- Informar FAVORABLEMENTE a concesión de licencia municipal instada por D.
JUAN CARLOS MIRÁS FURELOS para a instalación de CAFÉ-BAR no lugar de Casalonga
8, 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 artigo 33 do referido Regulamento.
c)Examinado o expediente promovido por D. CARLOS A. GATO MOSQUERA, en
representación de “CIAMIA-GM S.L.” en virtude de instancia nº 584, de data 14/03/02
solicitando licencia municipal para a instalación, apertura e funcionamento de TALLER DE
ARTESANÍA DE TALLA DE VIDRO, 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 14/03/02.------
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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 , acorda:--1º.- Informar FAVORABLEMENTE a concesión de licencia municipal instada por D.
CARLOS A. GATO MOSQUERA, en represenatción de “CIAMIA-GM S.L.“ para a instalación
de TALLER DE ARTESANÍA DE TALLA DE VIDRO no lugar de Montouto, 14-Baixo D,
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 artigo 33 do referido Regulamento.
d) Examinado o expediente promovido por Dª ANA Mª MARTINEZ CASTRO, en
virtude de instancia nº 810 de data 16/04/02 solicitando licencia municipal para a instalación,
apertura e funcionamento de LIBRERÍA E XARDÍN DE RECREO, actividade comprendida no
Regulamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas e Perigosas, aprobado por Decreto
2414/1961, de 30 de novembro.-------RESULTANDO: Que o proxecto técnico e demais documentación foron admitidos a
trámite por Decreto da Alcaldía de data 16/04/02.-----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.--
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Vistos o Decreto 2414/61, de 30 de novembro, e demais disposicións concordantes de
aplicación.--A Corporación municipal, por unanimidade, acorda:---1º.- Informar FAVORABLEMENTE a concesión de licencia municipal instada por Dª
ANA Mª MARTÍNEZ CASTRO para a instalación de LIBRERÍA E XARDÍN DE RECREO no
lugar de Cacheiras (Edif. Solaina), 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 artigo 33 do referido Regulamento.
e) Examinado o expediente promovido por Dª MARIA TROITIÑO GARCIA, en virtude
de instancia nº 1061, de data 23/05/02 solicitando licencia municipal para a instalación, apertura
e funcionamento de LAVANDERÍA, actividade comprendida no Regulamento de Actividades
Molestas, Insalubres, Nocivas e Perigosas, aprobado por Decreto 2414/1961, de 30 de
novembro.--RESULTANDO: Que o proxecto técnico e demais documentación foron admitidos a
trámite por Decreto da Alcaldía de data 23/05/02.-----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, acorda:---1º.- Informar FAVORABLEMENTE a concesión de licencia municipal instada por Dª Mª
TROITIÑO GARCÍA para a instalación de LAVANDERÍA no lugar de Vilar de Calo, fincas nº
204-205 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 artigo 33 do referido Regulamento.--------f) Examinado o expediente promovido por D. FRANCISCO JAVIER CHANTADA
ABAL en virtude de instancia nº 1122 de data 30/05/02 solicitando licencia municipal para a
instalación, apertura e funcionamento dunha FARMACIA, actividade comprendida no
Regulamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas e Perigosas, aprobado por Decreto
2414/1961, de 30 de novembro.--------
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RESULTANDO: Que o proxecto técnico e demais documentación foron admitidos a
trámite por Decreto da Alcaldía de data 30/05/02.-----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 , acorda:--1º.- Informar FAVORABLEMENTE a concesión de licencia municipal instada por D.
FRANCISCO JAVIER CHANTADA ABAL, para a instalación de dunha FARMACIA no
lugar de Igrexa, parroquia de Luou 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 artigo 33 do referido Regulamento.--------g) Examinado o expediente promovido por D. ANDRES M ARZUA TIZON en virtude
de instancia nº 766 de data 12/04/02 solicitando licencia municipal para a instalación, apertura e
funcionamento dun establecemento para ELABORACIÓN, EMBOTELLADO E
DISTRIBUCIÓN DE LICORES DE AUGARDENTE, actividade comprendida no Regulamento
de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas e Perigosas, aprobado por Decreto 2414/1961, de
30 de novembro.-------A Corporación municipal, por unanimidade , acorda:--Deixar este expediente sobre a mesa, e solicitar un informe á empresa “Norcontrol”
sobre a suficiencia das medidas correctoras, perigosidade medioambiental, etc.8.- COMPRA DE LEIRA .---a) O Sr. Alcalde dá conta do expediente que se tramita para a adquisición da finca que a
continuación se cita, do propietario que tamén se indica:-------1.- Porción de terreo de finca rústica, sinalada co nº1 do plano xeral parcelario da zona
de Concentración de S. Miguel de Rarís, dunha superficie de 178 metros cadrados, ó sitio de
"Agro da Palla", propiedade de Dª Josefina Liñares Fuentes, segregándolo de la finca matriz en
su parte Norte, en su colindancia con el camino. Inscrita no Rexistro da Propiedade de Padrón ó
tomo 394, libro 91, folio 42, finca nº 8204. Foi avaliada polo perito agrícola D. Luis Moreira
Matos na cantidade de dous mil seiscentos setenta euros.-------O Sr. Alcalde manifesta que a compra destas fincas está xustificada pola necesidade de
amplia-la ponte de Sestelo, xa que é moi estreita e non pasa o transporte escolar, e porque é un
ben para os veciños..-
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O Sr. Filloy manifesta que aparentemente esta compra é unha necesidade, e que non se
van opoñer, aínda que lles parece un pouco cara esta compra. .O Sr. Fandiño e o Sr. Neira maniféstanse no mesmo senso.-----O Sr. Tallón di que neste caso o fin xustifica os medios, e que cre que esta compra é
necesaria, aínda que tamén lle parece un pouco cara.--O Sr. Noriega manifesta que comprar esta finca é algo neceario, aínda que tamén lle
parece algo caro.-----O pleno do concello, por unanimidade, acorda:1º.- Adquirirlle a Dª Josefina Liñares Fuentes a finca anteriormente descrita, no prezo
total de dous mil cincocentos euros.--2º.- Facultar ó Sr. Alcalde deste concello para formaliza-la adquisición da finca antedita e
para continua-los demais trámites do expediente.----9.- XUIZ DE PAZ SUBSTITUTO .--O Sr. Secretario dá conta do expediente que se tramita para a elección de xuiz de paz
substituto deste concello, manifestando que os membros da Comisión de Réxime Interno e
Persoal quedaron en posicionarse no Pleno, por non coñecer ós candidatos.-----O Sr. Secretario di que os candidatos son o Sr. Manuel José Luis Pereira Suárez e o Sr.
Ismael Rodolfo Blanco Gónzalez.----O Sr. Filloy manifesta que se vai abster porque non coñece ós candidatos. No mesmo
senso se posiciona o Sr. Noriega.-----O Sr. Alcalde manifesta que o candidato do seu grupo é o Sr. Pereira Suárez.---Sometidas ambas propostas a votación o Sr. Pereira Suárez obtén trece votos a favor(dos
Sres. Blanco Martínez, Castroagudín Valladares, Cajaraville Campos, Ouro Calvelo, Fernández
Fernández, Aller Suárez, Mata Iglesias, Filloy Villar, Neira Picallo, Fandiño Pazos, Parajó
Liñares, Hombre Eiras, e da Sra. Blanco Fernández), e catro abstencións( dos Sres. Noriega
Sánchez e Tallón Mesías e das Sras. Bugallo Rodríguez e Amieiro Rodríguez), mentras que o
Sr. Blanco González non obtén ningún voto a favor, e as mesmas catro abstencións.----O pleno do concello acorda:--1º.- Nomear xuiz de paz substituto deste concello a D. Manuel José Luis Pereira Suárez.2º.- Facultar ó Sr. Alcalde para continua-los demais trámites do expediente.-----10.- ROGOS E PREGUNTAS .-------Toma en primeiro lugar a palabra o Sr. Filloy Villar, e:1.- Manifesta que o día 06-09-2000 sae un escrito da Consellería de Política Territorial,
Obras Públicas e Vivenda, dirixido ó concello de Teo, que se recibe no concello o día
08-09-2000, e que figura co número de rexistro de entrada 1692. Di que en dito escrito se lle
comunica ó Sr. Alcalde a concesión dunha axuda de 30.100.000 pesetas. Manifesta que o día
05-09-2000 se dilixencia na Conselería de Política Territorial un documento que consta de dez
puntos, que no seu punto número dous se din cales han de se-las fases para a elaboración do
PXOM, que no punto terceiro se din cales han de se-las fases para a liquidación do plan, que no
punto cuarto se mencionan as condicións para facer efectivos os mencionados pagos, e que así
sucesivamente. Manifesta que no pleno celebrado o día 19-12-2000 se aproba o prego de
cláusulas para a redacción do PXOM, e que no pleno celebrado o día 19-03-2002, se toma o
acordo de contratación do PXOM. Manifesta que o día 01-08-2002, se recibe no concello un
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escrito da Consellería que entre outras cousas pide o seguinte: a) Que se comunique que se
acepta a axuda concedida; b) Que se envíe copia dos contratos; c)Que se xustifiquen os pagos
correspondentes ó concello; d) Que se envíe copia en formato dixital do avance do plan.
Pregunta como pode xustificar o Sr. Alcalde que un contrato que se acorda o día 19-03-2001
non se teña notificado á Xunta a pesares de ter transcorrido un ano e cinco meses e que como é
posible que non se lle notificase á Consellería que se acepta a axuda. Pregunta se o concello
cumpriu coas cláusulas do contrato, e quen é o responsable se se perde esta axuda como
consecuencia da mala tramitación da documentación. O Sr. Alcalde di que esta comunicación
da Consellería é un trámite máis, e di que como non van ter coñecemento na Consellería, se
durante a contratación da empresa que está redactando o PXOM estaba presente unha persoa da
Dirección Xeral, e que el mesmo foi cos nosos técnicos á Dirección Xeral. O Sr. Filloy dille que
efectivamente á mesa de contratación veu un técnico da Consellería, pero que eso non ten que
ver coa comunicación á Consellería, e que nin sequera estaba aceptada a subvención. O Sr.
Secretario respóndelle que habitualmente non hai que acepta-las subvencións expresamente.----O Sr. Filloy pregunta en que data se pagaron as facturas, e o Sr. Secretario dille que unha
se pagou o ano pasado, e outra estes días. O Sr. Filloy pide que se lle informe destes datos con
máis detalle o antes posible.------2.-Manifesta que a principios do mes en curso se recibiu neste concello un escrito do
Servicio de Protección á Saúde da Consellería de Sanidade, relativo á inspección da Escola
Infantil Municipal dos Tilos, no que advirten da deficiencia maior relativa á falla de cerre ou
valado de dito centro. Opina que é lamentable que o concello incumpla unha norma tan
importante como é a de protección ós nenos, e pregunta se esta deficiencia xa esta subsanada ou
correxida. O sr. Alcalde respóndelle que cre que a Escola Infantil ten un valado, pero que alguén
rompeu unha cancela, ó igual que sucedeu no polideportivo dos Tilos, no que se causaron
importantes destrozos en sete ou oito ocasións este mes. Di que se non está correxido este
problema xa, será porque hai moita xente de vacacións no concello, e que se aínda non está
feito, se fará o antes posible.-3.- Manifesta que no pleno anterior se falou do proxecto de separación de pluviais de
Parque Montouto, e que non quedou claro se o había ou non. Di que estivo investigando, que
atopou que o presuposto deste ascende a once millóns e pico de pesetas e que se lle dixo que
estaba feito a data 29-04-96, pero que el cre que non está feito. O Sr. Alcalde respóndelle que
neste moemento non ten datos sobre o tema. O Sr. Filloy pregunta se se recibiu esta
urbanización, e o Sr. Alcalde reitéralle que agoramesmo non dispón deses datos.--------Toma agora a palabra o Sr. Neira, e:--1.- Manifesta que fai uns anos se compraron uns terreos en Ameneiro para destinalos a
facer vivendas sociais, e que neste momento di que están servindo de escombreira para residuos
de construcción. Manifesta que posteriormente o Sr. Acalde se interesou por uns terreos cunha
sobrevaloración sobre o prezo real de máis de vintesete millóns de pesetas, coñecida como a
finca do pelotazo. Di que a partir dese momento parece que diminueu o interese do Sr. Alcalde
pola construcción das vivendas sociais. Pregunta se o Sr. Alcalde lle pode informar sobre o seu
interese actual pola construcción das vivendas sociais en Teo, e a que uso pensa destina-lo
equipo de goberno os terreos adquiridos en Ameneiro. O Sr. Alcalde respóndelle que sigue
tendo o mesmo interese que tivo sempre, pero que mentras o Instituto da Vivenda e solo non se
comunique co concello sobre este tema, que el non pode facer nada.---2.- Manifesta que os terreos adquiridos para o cemiterio municipal, sendo Alcalde D.
Ignacio Varela, ata a data de hoxe permanecen cun cerre de bloques e a iniciación dunha simple
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caseta. Pregunta se o Sr. Alcalde lle podería dicir a groso modo a canto ascende a inversión
realizada e por que non se pón en funcionamento un servicio tan necesario para a comunidade
de Teo. O Sr. Alcalde di que non sabe agora mesmo a canto ascende a inversión, e que
posiblemente estas obras se meterán nun plan.3.- Pregunta se se compraron algunhas mesas á empresa “Arte Indonesio”que fagn xogo
coas sillas que xa se compraran para os concelleiros. O Sr. Alcalde dille que si, e que esa factura
iría reflexada nalgunha acta de Comisión de Goberno. O Sr. Neira pregunta se se pagou xa esa
factura, e o Sr. Alcalde respóndelle que agora mesmo non dispón dese dato.----Toma agora a palabra o Sr. Fandiño, e:
1.- Pregúntalle ó Sr. Alcalde por que non convocou as Comisións Informativas deste
pleno coa composición, en canto ó grupo mixto se refire, de acordo co solicitado polo seu
portavoz no escrito de data 12-03-02, con número de rexistro 575, e en atención ó exposto por
D. Vicente Calvo del Castillo, en informe solicitado polo Sr. Alcalde no que se refire á
composición e nomeamento dos membros das mesmas e leído polo Sr. Secretario Acctal. deste
concello no Pleno ordinario do 28 de xuño de 2002. O Sr. Alcalde respóndelle que se trouxeron
dous informes, un dos servicios xurídicos da Depuatción e outro do asesor xurídico do
concello, nos que se dicía que a composición das comisións era legal. O Sr. Fandiño pregunta
quen é o portavoz do grupo mixto e respóndeselle que é o Sr. Filloy.O Sr. Fandiño di que D.
Vicente Calvo del Castillo, na páxina dúas do seu informe, invocando o artigo 23 do ROF
afirma que “Son os concelleiros, e non as formacións políticas ou electorais (partidos políticos,
agrupación de electores, etc.) Os que forman os grupos políticos. Son os concelleiros os
elexidos e non os partidos políticos, polo tanto os concelleiros son os que ostentan a exclusiva
titularidade do cargo público, os que integran o concelloe a representación dos cidadáns
electores.".Di que continúa D. Vicente Calvo del Castillo dicindo:”En consecuencia, a
titularidade do dereito a participar nun órgano interno de funcionamiento do concello, como é a
Comisión Informativa, corresponde ós concelleiros...” Manifestaque máis adiante, afirma:” Na
páxina 3, punto b) “Da composición dos grupos políticos”, no seu informe, D. Vicente Calvo
del Castillo, invocando os artigos 24, 25 e 29 do ROF di que "Son os concelleiros os que
constitúen os grupos políticos e designan ó seu portavoz.....].Di que en escrito de data 28.12.01
con rexistro de entrada nº 2.639, se lle comunica ó Sr. Alcalde que, de acordo co establecido no
Regulamento Orgánico da Corporación Municipal do Concello de Teo se lle comunica a
elección de D. Manuel Filloy Villar como Portavoz do Grupo Mixto e que desde ese momento
ven actuando como tal con total anuencia por parte do Sr. Alcalde, do resto da corporación e
administración local.Manifesta que, asimesmo, no último párrafo da segunda das consideracións
xurídicas e baixo o epígrafe “Réxime das comisións informativas”, na páxina 5 do informe de
D. Vicente Calvo del Castillo se lee: "a adscripción concreta a cada comisión dos concelleiros
que integran cada grupo político realizarase mediante escrito do portavoz do grupo dirixido ó
Alcalde-Presidente, de que se dará conta ó pleno - artigo 125 c) do ROF". Pregunta que,
segundo esto, por que non se convocaron as comisións segundo este escrito. O Sr. Secretario di
que se volve tolo para convoca-las comisións informativas deste concello, que por eso se
pediron os informes, e que ámbolos dous conclúen en acepta-la legalidade do acordo plenario.
O Sr. Fandiño pídelle que lea as conclusión completas, e reitérase en que os grupos municipais
os compoñen os concelleiros e que é neles en quen reside a capacidade de toma de decisións,
non en partidos políticos ou agrupacións políticas. Di que é o portavoz de cada grupo municipal
o que dará coñecemento ó Alcalde da adscripción a cada comisión dos concelleiros que integran
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o grupo, e que queda claro que é no grupo onde se toman as decisións, e non no pleno, e que o
portavoz do grup mixto do cocnello de Teo é o Sr. Filloy Villar. Reitera a pregunta que acaba de
facer. O Sr. Alcalde respóndelle que el pensa que é legal o que se fixo, segundo as conclusións
dos informes xurídicos. O Sr. Fandiño di que, en relación a cal debería se-la distribución dos
representantes do grupo mixto nas distitas comisións informativas, motivo do informe emitido
por D. Vicente Calvo del Castillo e en canto á proporcionalidade que debe gardar cada grupo
político, este, tra-las consideracións matemáticas de rigor e asumindo que necesariamente van a
existir desviacións pola necesidade de que as ignación de concelleiros ten que ser por unidades
enteiras e non por fraccións matemáticas, conclúe cun cadro resumo no que ó grupo mixto
municipal lle corresponderían dous concejales, frente a 3 do grupo municipal popular e un do
grupo municipal do BNG e grupo municipal do PSOE. Di que, por se quedaban dúbidas, o
informe engade "en canto á designación dos concretos integrantes do grupo mixto que
participarán nas comisións informativas, é competencia do grupo municipal”, e di que o
portavoz do seu grupo xa propón a dous concelleiros por cada Comisión Informativa, e que, o
Sr. Filloy Villar figura en 3 das 8 Comisións, o Sr. Parajó Liñares figura en 3 das 8 Comisións,
o Sr. Hombre Eiras figura en 3 das 8 Comisións, o Sr. Neira Picallo figura en 3 das 8
Comisións, e que el mesmo figura en 4 das comisiones, pero que alguén debía figurar nunha
comisión más que o resto, que en todo caso no foi unha decisión persoal e que ten que dicir que
o descubriu no momento de realizar estes cálculos. Pregúntalle entón, ó Sr. Alcalde, por que non
convocou as Comisións Informativas para este Pleno coa composición, en canto ó que ó Grupo
Mixto desta Corporación se refiere, de acordo co solicitado polo seu Portavoz no escrito de data
12-03-02, número de rexistro 575, e en atención ó exposto por D. Vicente Calvo del Castillo, en
informe solicitado polo Sr. Alcalde no que se refire á composición e nomeamento dos membros
das mesmas e leído polo Sr. Secretario Accidental deste Concello no Pleno Ordinario do 28 de
xuño de 2002. O Sr. alcalde reitéralle a resposta que xa lle dera a esta pregunta. O Sr. Fandiño
continúa dicindo que, en canto ó “informe presuntamente realizado polo presunto asesor
xurídico do concello”, pregunta quen é ese asesor xurídico. Respóndeselle que é o Sr. Herrero
de Padura; pregúntalle ó Sr. Alcalde se sabe o que é un informe, e dille que é unha palabra que
ven do verbo informar, e que significa “acción e efecto de informar e dictaminar”; pregúntalle se
sabe o que significa informar ou dictaminar, e manifesta que ten dúas acepcións, completar
unha persoa ou organismo un documento cun informe da súa competencia, e determinar un
corpo consultivo, un funcionario ou calquera persoa perita, en asunto da súa respectiva
competencia. Di que a palabra “dictame” ten como acepción ó caso “opinión ou xuizo que se
forma ou emite sobre unha cousa”. Segue dicindo que ó que dictamina ou emite informe se lle
denomina perito, sendo a definición deste termo “1. Sabio, experimentado, hábil, práctico
nunha ciencia ou arte.; 2. Persoa que nalgunha materia ten título de tal, conferido polo Estado;
3.Persoa que, poseendo especiais coñecementos teóricos ou prácticos, informa, baixo
xuramento, ó xulgador sobre puntos litixiosos en canto se relacionan co seu especial saber ou
experiencia. Segue dicindo que na LEC, art. 340 se di que “ os peritos deberán opter título
oficial que corresponda á materia obxecto do dictame e á naturaleza deste.". Manifesta que nas
distintas ciencias, tamén nas xurídicas, un informe, emitido por persoa con especiais
coñecementos sobre o tema consta das seguintes partes:1.-Preámbulo, onde deberá constar: Datos do informante, persona/autoridade que solicitou o informe, obxecto do informe;
2.-Antecedentes (xurídicos neste caso);3.-Consideracións/Discusión (xurídicas neste
caso);4.-Conclusións; 5.-Lugar, data e firma. Opina que, por esto, o escrito que
presumiblemente é un informe dun presunto asesor xurídico deste concello ten que considerarse
nulo de pleno dereito, e con menos valor que o papel no que está escrito por carecer dos datos

Página 22 de 23

fundamentais de identificación de “ persoa que con especiais coñecementos teóricos ou
prácticos, informa sobre puntos litixiosos relacionados co seu especial saber ou experiencia” .
Manifesta que ese escrito significa un insulto a esta corporación e a tódolos veciños do concello,
e que espero no ver factura algunha que se poida relacionar co mesmo, porque en tal caso pode
que sexan os tribunais de xustiza os que dean ou quiten razóns, porque di que todo ten un
límite.
O Sr. Alcalde di que aquí houbo un acordo plenario e dous informes xurídicos, e que se o Sr.
Fandiño quere tomar outras medidas, que existen outras instancias ás que pode dirixirse.--------O Sr. Hombre manifesta que despois do panexírico que lanzou o Sr. Fandiño, queda
claro o talante antidemocrático que tanto el como os Sres. Neira e Filloy teñen, posto que a
proposta feita polo Sr. Parajó e el mesmo contemplaba a real situación do grupo mixto, dividido
en dúas tendencias, e que a súa proposta recollía a participación de ámbalas dúas tendencias nas
comisións, e opina que o que pretenden realmente estes señores e que sexan o Sr. Parajó e el os
que vaian a un contencioso para defende-los seus dereitos, pero que se queren, que ese camiño
o tomen eles.--Toma agora a palabra o Sr. Tallón, e:-1.- Manifesta que non puido vir ó anterior pleno ordinario, celebrado o 28 de xuño, e que
presentou un escrito antes do pleno para que as mocións presentadas polo seu grupo se retirasen
da orde do día. Di que o Sr. Alcalde non cumpliu coa súa palabra, pois manifesta que no Nadal
se lle pedira que deixase estas mocións para un vindeiro pleno, e que o Sr. Alcalde aínda as
trouxo en xuño. O Sr. Alcalde respóndelle que o PSdeG-PSOE presentou unhas mocións, que el
as meteu na orde do día, que se debetiron nas Comisións Informativas previas a este pleno, e
que botar un papel por debaixo da porta non son maneiras de faace-las cousas. O Sr. Tallón di
que ás oito da mañán non había ninguén no concello, e que o papel iba nun sobre dirixido ó Sr.
Secretario, para que se lle dese entrada por rexistro. Manifesta que el traballa, que non ten unha
dedicación exclusiva, polo que ten que atende-los seus asuntos laborais. O Sr. Alcalde reitéralle
que non ten por que sacar unhas mocións da orde do día, cando xa foran ás Comisións
Informativas.
2.- Pregunta en que situación se atopan os novos viais que pasan polo concello, e o Sr.
Alcalde respóndelle que o proxecto o fixo a Consellería, e que aínda non ten máis datos sobre o
tema.
3.- Pregunta cando se van trae-los orzamentos do 2002, e o Sr. Alcalde respóndelle que
pronto, que están practicamante rematados.---4.- Pregunta se hai algún organismo oficial que reclamase copia dos orzamentos do 2002,
e o Sr. Alcalde di que non ten coñecemento deso. O Sr. Tallón dille que hai unha carta de
Facenda , do 02-08-02, pedindo copia dos orzamentos do 2002 deste concello. Respóndeselle
que ata que se aproben os presupostos do 2002, están prorrogados os do 2001.-5.- Pregunta que se sabe das inspección realizada polo Consello de Contas, e
respóndeselle que levaron toda a documentación e que aínda non dixeron nada sobre o tema.---6.- Pregunta por que aínda non se sacaron as prazas que se convocaran para o concello,
e se hai algún problema para que se retrasen. O Sr. Alcalde respóndelle que se sacarán cando se
crea conveniente, que hai que clarificar algunha documentación.-------Toma neste momento a palabra a Sra. Bugallo, e.-------1.- Manifesta que na acta da Comisión de Goberno do 08-01-02, figura o pago de seis
pcs para a aula de informática, e pregunta se esta aula vai sufri-la mesma situación que a
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biblioteca, que se ten o mobiliario e non se abreu. O Sr. Secretario responde que hai para eso
unha subvención da Deputación, que tamén vai mandar persoal para a aula de Informática.------2.- Manifesta que na acta da Comisión de Goberno do 02-05-02 aparece o pago de case
tres millóns de pesetas á empresa “Arte Indonesio” por unhas mesas que fagan xogo coas sillas
que xa se compraran. Opina que é moi excesivo o gasto de seis millóns seiscentas mil pesetas
nese mobiliario, e que é grave que na Comisión de Goberno do 22-01-02, se decidise solicitar
unha subvención para infraestructuras en material cultural para pagar ese mobiliairio. O Sr.
Alcalde respóndelle que non son tantos cartos como ela di, e que ese mobiliario quedará para
moitos anos, e para futuras corporacións.------3.- Manifesta que veu nas actas das distintas comisións de goberno que, en vez de
contratar peritaxes, se lle está pagando cada mes ó asesor municipal a cantidade de duascentas
noventa mil pesetas, e que opina que esto é unha contratación mergullada, e que este tema tería
que ter pasado polo pleno. Di que a corporación podería ter asesoramento gratuito da
Deputación, que este asesor é unha persoa que xa ten un traballo, e que hai xente sen traballo,
que pode te-los coñecementos necesarios para asesorar ó concello, e que traballaría en exclusiva
para nós. Di que tamén se lle paga a un seññor dous días ó mes por xestiona-los modelos dos
bens de naturaleza rústica, e pregúntalle ó Sr. Alcalde por que se fan este tipo de contratacións.
Este respóndelle que el cre que as cousas están ben fesitas, e que se ela non o considera así, que
ten outras instancias ás que dirixirse. Toma finalmente a palabra a Sra. Amieiro, e:--1.- Di que xa manifestou en varios plenos a queixa de que ó lado da piscina dos Tilos se
fixo unha escombreira, e que se lle respostou tamén en varias ocasións que se iba poñer unha
cadea, que non se fixo, e que o problema segue medrando día a día. Pide tamén que se poña un
letreiro de prohibición de tirar escombros. o Sr. Alcalde di que non sabe como está eso, pero
que se mirará, e pide que se tome nota.---------

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

Página 2 de 26

Neste momento entra na sala o Sr. Neira Picallo.-------2.- MOCION BNG RECOLLIDA DE LIXO NAS NOVAS URBANIZACIONS. ----A Sra. Bugallo dá lectura á moción do BNG sobre “a recollida de lixo nas novas
urbanizacións”, que copiada literalmente, di o que segue:” MOCIÓN SOBRE O SERVICIO
DE RECOLLIDA DO LIXO NAS NOVAS URBANIZACIÓNS= Fai case un ano, o Grupo
Municipal do BNG presentaba a este Pleno unha moción na que se recollían as graves
deficiencias que, nalgúns servicios, sufrían algunhas das urbanizacións que se ocuparan había
pouco tempo.=Dicíamos daquela que nestes edificios, xa habitados pero aínda non
recepcionados polo Concello, os veciños e veciñas padecían toda unha serie de molestias e
carencias de servicios, sendo especialmente grave o problema da recollida do lixo. Ó non estar
recepcionados, o Concello non asumía dotalos deste servicio con tódalas condicións necesarias,
pero, pola contra, o Concello de Teo sí cobraba a estes cidadáns a recollida do lixo, en clara
contradicción coas pésimas condicións nas que recibían o servicio.=A situación, lonxe de
mudar, tense agravado nos dous últimos anos, a pesar de que o Alcalde decidiu co apoio do seu
grupo e dalgún outro, pagarlle uns 60 millóns de pesetas á empresa de recollida (no 2002) en vez
dos 45 millóns que lle pagabamos no 1999. Todo un exemplo de boa xestión municipal.=O
problema resulta especialmente grave en certas urbanizacións, como e o caso de As Camelias
(en Cacheiras), onde perto de 100 familias deben compartir un único contenedor. Por se isto
fora pouco, o Alcalde tivo o mal proceder de nin sequera contestar ós reiterados escritos que a
comunidade de veciños lle dirixiu solicitando a solución dos seus problemas (o 9-07-01, nº
rexistro 1539; e o 10-07-02, nº rexistro1681).Por estes motivos, o Grupo Municipal do BNG
propón a adopción do seguinte acordo=1.-Que se dea unha axeitada solución á recollida do lixo
en tódalas novas urbanizacións, de xeito que reciban este e outros servicios municipais con
tódalas garantías e as condicións necesarias. Actuarase con especial urxencia nos casos máis
graves, reiteradamente espostos polos vecinos.=2.-Que o pleno do Concello revise cal é o
número e circunstancias de urbanizacións non recepcionadas, para estudia-las posibles
solucións ós problemas que plantexan:
lixo, papeleiras, xardíns de uso público....=3.-Que
o grupo de goberno tome as medidas correspondientes respecto ós incumprimentos das
promotoras que impidan a recepción destas obras, así como con respecto á carencia dos
servicios e equipamentos aprobados nos proxectos destas urbanizacións.”A Sra. Bugallo manifesta que o seu grupo municipal ten recibido queixas de asociacións
veciñais e comunidades de veciños sobre este tema. di que cando fai un ano se presentou unha
iniciativa neste senso, se lles dixo que non iba haber problemas, e que agora ven que se fixo
caso omiso, que os veciños pagan un servicio que non reciben, e que se trata dun caso de saúde
pública, non poderndo manterse a actual precariedade no servicio.-----O Sr. Alcalde manifesta que en novembro de 1999, o importe anual correspondente ó
inicio do contrato coa empresaa encargada do servicio de recollida de basura, limpeza viaria e
xardíns era de 42.121.897 ptas(253.157,70 euros), e que o importe anual actual é de 53.759.776
ptas(323.102,76 euros). Di que no ano 1999 había que recolle-lo lixo a once mil e pico habitantes
e que hoxe en día hai perto de dezaseis mil habitantes, e que pode haber en Teo unha poboación
de vinte mil persoas. Dá agora cifras de concellos cun volume de habitantes similar, que pagan
máis pola recollida, por exemplo, Viveiro( 15425 hab., 78.947.104 ptas), Gondomar( 11327 hab.,
59.052.942 ptas), Ribadeo(8953 hab., 65.621.394 ptas), Monforte(20007 hab.,72.703.725 ptas),
Lalín (20.196 hab., 113.886.273 ptas.) e Ribeira(26.451 hab., 124.269.184 ptas.). O Sr. Alcalde
opina quye a xestión en Teo non debe ser tan mala caando están por debeixo das cifras destes
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desde 32,80 euros a 41,80 euros, con vixencia desde o 1 de xullo, así como unha progresiva
actualización de tarifas que situará o prezo do tratamento por tonelada no ano 2005 en 60,25
euros, quere dicir, que as tarifas de SOGAMA atinxirán case o duplo en tres anos, situándose
nas máis caras do Estado español.=Esta medida foi simplemente comunicada por escrito ós
concellos, sen que os mesmos participasen no proceso de toma da decisión, nen fosen
informados en ningún momento dos motivos que levan a unha subida tan substancial das tarifas
de xestión dos servicios prestados por SOGAMA. En suma, trátase dun incremento
desproporcionado e abusivo, que SOGAMA non se molesta sequera en xustificar.=Perante o
anuncio desta suba, produciuse a inmediata resposta por parte das Alcaldías de moitos
concellos, obrigando a intervir ó goberno galego para paraliza-la decisión tomada por
SOGAMA.=Nunha xuntanza celebrada en Santiago o 26 de agosto entre representantes do
goberno galego, o presidente da FEGAMP e o presidente de SOGAMA, tomáronse como
principais acordes aprazar ata xaneiro de 2003 a aplicación do novo cánon e a creación de
convenios coas Deputacións provinciais para colaborar cos concellos no pagamento deste
servicio, pero sen que se abrise a posibilidade de establecer negociacións para acadar un prezo
por tonelada de lixo tratada que poidera ser asumido pola maioría dos concellos galegos. Quere
dicir, o único que aceptou SOGAMA nesta xuntanza foi un aprazamento da entrada en vigor do
novo cánon ata o 1 de xaneiro de 2003, sen dar máis explicacións ós concellos dos motivos da
suba.=Esta proposta de incremento desmesurado dos custos de tratamento do lixo por parte de
SOGAMA ven a confirma-las denuncias feitas con anterioridade polo BNG sobre o fracaso do
proxecto SOGAMA e o Plano de Residuos Sólidos Urbanos implantado pola Xunta de Galicia.
Fronte as afirmacións do goberno galego e da empresa FENOSA (socio industrial da Xunta en
SOGAMA) de que se trataba da opción máis respetuosa desde o punto de vista ambiental,
ademáis de presentar vantaxes económicas, os feitos acontecidos desde a aplicación dese Plano
demostran a súa falla de certeza. Desde o punto de vista ambiental, SOGAMA insiste na
incineración dos residuos sólidos urbanos co fin da valorización enerxética dos mesmos, sen ter
en conta outros principios rectores no tratamento do lixo de maior importancia ecolóxica, como
a redución, reutilización directa e reciclaxe de residuos, a compostaxe, e a proximidade no
tratamento, a consideración prioritaria do cal, no deseño dun modelo de xestión do lixo,
ademáis de supor un modelo de xestión máis sostible ambientalmente, traduciríase nunha
contención dos custos. Por exemplo, plans alternativos como o que está a promove-la
Mancomunidade do Barbanza, e que priorizan a reciclaxe e compostaxe, estiman un custo por
tonelada que non supera os 30 euros.=Por outra banda, este proceder de SOGAMA (que contou
coa sumisión inicial da Consellería de Medio Ambiente) pón de manifesto a necesidade de
replantexa-lo modelo de tratamento de residuos sólidos urbanos, pois amsa unha limitación na
autonomía dos concellos para participar na xestión do mesmo (incluso se realiza unha revisión
de tarifas sen a discusión previa cos entes locais) e, sobre todo, na elaboración de planos
alternativos -ou siquera complementarios- pois a maioría dos recursos públicos da
Administración autonómica para o tratamento de residuos sólidos destínanse a financiar
SOGAMA e non modelos de xestión diferentes que se aparten da valorización enerxética do
lixo.=Tamén hai que considerar, na nova avaliación e revisión do Plano SOGAMA, os actuais
obxectivos de compostaxe ou recollida selectiva, así como os criterios de proximidade no
tratamento, que se inclúen no Plano de Residuos Sólidos Urbanos do Estado 2000-2006, máis
ambiciosos que os de SOGAMA, e que orienten a Fin tratamento da fracción orgánica do llxo
de forma prioritaria por procedementos distintos a incineración.= Por todo o anteriormente
esposto, o Grupo Municipal do BNG somete a consideración do Pleno a adopción dos seguintes
ACORDOS=1.-Solicitar da empresa pública SOGAMA a paralización da aplicación do
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persoas, como recoñecen a Unión Europea e as entidades científicas de contrastado e
recoñecido prestixio.= E tamén recorda que SOGAMA:= -Dá cumplimento ás directrices sobre
Xestión dos RSU da UE.= -O carácter rexional deste Plan, dado pola creación dunha rede de
estacións de transferencia para optimiza-lo transporte ata o Complexo Ambiental de Cerceda.=
-Dá efectivo cumprimento das recomendaacións da Comisión Europea sobre o progresivo
peche dos vertedoiros de RSU que se viñan utilizando ata agora.= -E permite ademais a
recuperación e a reciclaxe de todo aquelo de valor que existe nos RSU, evitando así a súa
destrucción e reincorporando como materia básica ó proceso de producción: vidro, plástico,
metais, papel e
cartón ..., utilizando o resto como combustible par xerar enerxía eléctrica.=Así pois a
xustificación dos custos económicos que supón a implantación dun sistema destas
características,ven dada polos beneficios ambientais que repercuten non só no contorno senón
tamén na calidade de vida e na saúde das persoas.=E para rematar, o Partido Popular de Galicia
non se mostra proclive ós proxectos de tratamento baseado na elaboración de COMPOST, xa
que a elaboración das fraccións organicas destes residuos está condicionada por:=a) Mercado
potencial da área de implantación. Polo que os obxectivos de reciclaxe de materia orgánica do
Plan Nacional de Residuos Urbanos son nacionais, xa que as necesidades dunha CCAA a outra
varían, e o mercado potencial deste producto en Galicia é mínimo.= b)A calidade do COMPOST
obtido. Xa que para obter un producto de calidade e asumible para emprego racional non hai
outra opción que plantexar unha recollida selectiva de materia orgánica, separada en orixe.=É
dicir, que este proxecto está sometido a condicionantes cualitativos e cuantitativos típicos da
colaboración cidadá, obtendo cantidades de materia orgánica limpa que non superan no mellor
dos casos o 10 % en peso de residuos xerados (por exemplo Córdoba onde se obtén un
COMPOST de calidade nunha área necesitada deste producto, pero en cantidades que non
superan estas porcentaxes)ó que hai que engadir que as dificultades para comercializar este
producto son enormes.”----O Sr. Filloy manifesta que cal é a mellor maneira de reciclar é algo que se lle escapa, pero
que o único que ten claro é que a recollida é un problema grave.--O Sr. Neira di que o vertedoiro da Lagoa era insaluble e perxudicial para o medio
ambiente. Di que non lle parece ético que SOGAMA suba agora as taxas unilateralmente, sobre
todo porque hai un convenio asinado fai uns anos entre tódals partes. Di que está de acordo co
primeiro punto da moción e tamén co terceiro, pero non co segundo. Opina que pode haber
outras alternativas a este xeito de tratamento, pero que SOGAMA esté ahí e que agora non se
vai tirar con ela.------O Sr. Parajó opina que non se pode dicir que SOGAMA é algo malo, senón que ten
algúns problemas, como pasa con outras plantas. Di que os concellos están en contra da suba, e
que está a FEGAMP neso, polo que mentras que non se saiba o resultado das negociacións, el
non pode apoiar esta moción.O Sr. Tallón manifesta que o selado do vertedoiro da Lagoa foi unha obra de xustiza, e di
que está de acordo coa moción, porque esta empresa quere aplicar unha suba por iniciativa
propia. Opina que está moi ben a defensa feita polo PP, porque SOGAMA é a súa criatura, e
que haai que defendela, pero que o Sr. Blanco Martínez, como alcalde de Teo, debe defender ó
seu concello.O Sr. Alcalde manifesta que aínda non houbo tal suba, e que os Sres. da oposición xa a
dan por feita, cando a realidade é que os cocnellos teñen organismos que os defenden, como a
FEGAMP e a Deputación.----
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pese a ser unha das parroquias máis grandes e constituir unha das primeiras concentracións
semiurbanas do concello ven sendo obxecto sistemático de esquecemento por parte do Alcalde
Armando Blanco e os concelleiros que o apoian. Así, resulta dificilmente explicable que moitas
zonas da parroquia carezan de alcantarillado ou de auga corrente, precisamente no lugar de onde
arranca a fonte de suministro de auga potable para o resto do concello (o río Ulla pasa por esta
parroquia).=Agora, unha vez máis, a parroquia de Reis e o sur do concello sofre unha nova
medida discriminatoria, mentres o alcalde Armando Blanco adopta a política do avestruz:
mete-la cabeza no burato e facer que non se entera ou que a cousa non vai con el. Mentres, case
5000 veciños quedan perxudicados e desatendidos nun eido de gran preocupación social como é
o da atención sanitaria.=MOCIÓN:=Instar ó Alcalde Armando Blanco como máxima autoridade
municipal e primeiro responsable dos Servicios Locais de Saúde a que interveña diante das
autoridades sanitarias competentes para que se estudie a posibilidade de construir un 4º centro
de saúde en Pontevea, e que mentras se ordene o restablecemento no actual dispensario de
saúde sito neste lugar, dos servicios de:=a)Extracción e recollida de mostras
analíticas.=b)Servicio de asistencia periférico (na actualidade recíbense os resultados analíticos e
radiográficos con 4 días de diferencia sobre dos outros puntos de atención sanitaria do
municipio).=c)Reposición inmediata dos servicios de ATS suspendidos recentemente sen dar
ninguna explicación.”--------O Sr. Tallón di que el é paciente de Pontevea, e que a día de hoxe se restableceu o
servicio. Manifesta que o Sr. Fandiño lle informou na comisión que o ATS non tiña alí plaza
establecida. Di que o servicio xa está restablecido, polo que opina que a moción non iba
desencamiñada. Dille ó Sr. Alcalde que solicite un novo centro, e que terá o apoio do seu grupo.
O Sr. Alcalde manifesta que viñeron o médico e o ATS a velo e que lle informaron de
que sacaran ese servicio de alí. Di que falou co Conselleiro e que ós dous días veu o Xerente de
Atención Primaria, e le unha carta asinada por este na que se puntualizan algunhas cousas,
como que non hai tantas persoas adsccritas a ese centro como se di na moción, senón moitas
menos, e que o alcalde non é o responsable do servicio primario de saúde. O Sr. Alcalde
manifesta que desta carta tivo coñecemento o médico dese centro, e que o problema se
solucionou ese mesmo día. Di que fai tempo se falaba de construir un centro grande en Teo, e
que se está neso, mirando a maneira de conseguir terreos, pois é necesaria unha grande
superficie.
O Sr. Filloy manifesta que quere fecilitar a todo o mundo que interviu nesto, xa que o
problema se solucionou.------O Sr. Neira manifesta que se alegra de que se solucionase o problema, pero que foi polas
protestas que houbo, e que o Sr. Alcalde se debía ter anticipado e solicitado un ATS e o servicio
de recollida.O Sr. Tallón volve a reiterar que o Sr. Alcalde contará co apoio do PSdeG-PSOE para a
solicitude dese novo centro.--O Sr. Noriega manifesta que as dúas mocións que hoxe se traen sobre este tema denotan
un descoñecemento da asietncia sanitaria de Teo, e que o seu grupo é partidario de que se den
solucións desde o coñecemento. Di que os centros de Calo e Os Tilos dan servicio a menos do
50% dos veciños, e que contan con mellores instalacións e con máis profesionais, mentras que
Pontevea e Cacheiras teñen máis cartillas e unhas instalacións máis deterioradas. Opina que se
están creando cidadáns de primeira e de segunda. Cre que hai que dotar os centros de
profesionais, pero que sobre todo se necesitan infraestructuras, e que eso é responsabilidade do
concello, e que esto non está solucionado pola desidia do grupo de goberno. Di que o xerente lle
comunicou que colaborarían co concello para a implantación duin novo centro, e que só se
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teléfono ás persoas afectadas, xa que naquel momento a lista está pechada.=Acudir ó médico
cunha cita e non pode ser atendida, xa que ese día o/a facultativo/a está ocupado noutras
consultas.=O fin destas maniobras é agacha-lo incumprimento que se está a facer das
recomendacións do Consello Interministerial sobre as listas de espera e encubri-las verdadeiras
dimensións das listas existentes.=Por outra banda, o incremento das listas de espera é un
síntoma que amosa os efectos que conleva a política sanitaria privatizadora emprendida pola
Xunta de Galicia. A constante transferencia de recursos e finanzamento públicos cara o sector
privado, favorecendo a extensión dos concertos sanitarios, reduce as posibilidades de maior
eficiencia e eficacia na xestión do SERGAS, que ve diminuídas as dotacións económicas para
aumentar medios persoais e materiais e contribuir dese xeito a ofrecer menores servicios
sanitarios ós/ás cidadáns/ás.=É preciso que a sociedade se comprometa na defensa da Sanidade
Pública, único modelo sanitario capaz de garanti-lo direito a saúde de tódalas persoas, e lle esixa
ó goberno galego solución ós problemas da nosa Sanidade e unha maior aposta polo carácter
público do financiamento e provisión do servicios sanitarios. Por eso, solicitamos do Pleno da
Corporación Municipal a adopción do seguinte acordo= 1) Esixir da Xunta de Galicia:=a)Que se
fixen os tempos máximos das listas de espera segundo a patoloxía, tanto para a consulta, probas
de diagnose, intervención cirúrxicas, etc., conforme ó protocolo da Comisión Interministerial e
ás recomendacións da OMS.=b)Que adopten as medidas necesarias para que, tanto na rede
primaria como na especializada, os usuarios e usuarias poidan solicita-la inclusión inmediata na
lista de espera, impedindo a actual desculpa das listas pechadas.=c)Que o/a paciente sexa
incluído/a na lista de espera de revisión no periodo que sexa estimado polo/a
especialista.=d)Que baixo ningún concepto se superen os tempos de espera establecidos e que
se asegure a atención inmediata á persoa que supere o tempo establecido, creándose, para este
fin en cada área sanitaria, un servicio de control de listas que, en caso de incumprimento,
arbitrará as medidas necesarias para que o/a paciente sexa atendido/a de xeito inmediato.=2)
Dirixi-lo presente acordo ó Parlamento Galego e á Xunta de Galicia.”--O Sr. Noriega manifesta que esta moción se enmarca na campaña do BNG a nivel
comarcal. Opina que con esta situación sofren tanto os profesionais como os cidadáns. Di que
se parte do principio de que temos unha sanidade pública que hai que defender e de que sempre
se pode mellorar, polo que o que se sollicita aquí é unha protesta formal.-O Sr. Alcalde responde que vai dar lectura a un informe enviado deste o seu partido, e
que copiado lietralmente, di o que segue:”1.A situación actual das listas de espera (tanto
cirúrxicas como de consulta) no Servico Galego de Saúde, non representa ningunha situación de
gravidade, pois está garantida a atención de tódolos casos que requiran unha asistencia sanitaria
urxente, inmediata ou mesmo preferente, quedando as listas de espera reais, reducidas a
procesos que desde o punto de vista clínico non requiren unha actuación inmediata.=2. Os datos
relativos ás listas de espera, publícanse periodicamente, para coñecefmento de interesados e
usuarios.=3. O acceso dos cidadáns a esta información está totalmente garantizado, pois a
administración sanitaria de Galicia pón a disposición de todos a información necesaria, non
producíndose ocultismo algún sobre as listas de espera.=4. Para garanti-la información sobre
este tema, en calquera punto de Galicia (ou en calquera parte do mundo) as listas de espera
están publicadas na páxina web da Consellería e do SERGAS, para que poidan ser consultadas
con facilidade por tódolos cidadáns.=5. Hoxe por hoxe, non hai ningún servicio de saúde das
distintas Comunidades Autónomas, nin de ningún país desenvolvido, que ofreza máis
transparencia que o SERGAS neste asunto, nin que teña unha asituación tan favorable nas súas
listas de espera, como a que se dá en Galicia. Podemos mencionar como exemplo, o caso do

Página 12 de 26

determinándose entre outras cousas que ó propio paciente se lle entregará unha copia des
documento.=3) As listas de espera cirúrxicas témolas publicadas na páxina Web do SERGAS.
Estáa previsto que a finais deste mes se recollan as listas de espera para consultas.=
Compromisis= O nosos compromiso é achegar información periódica na páxina Web da
Consellería de Sanidade e do SERGAS publicando datos individualizados, hospital a hospital e
por especialidaades, relativos ás listas de espera de consultas externas e cirúrxicas.=Esta
información é complementaria á que se faacilita actualmente nas memorias dos hospitais, na
actual páxina Web e na subministrada ó Parlamento.=No momento actual adaptámonos ós
criterios fixados polo Consello Interterritorial do Sietma Nacional de Saúde para listas de espera
ó 95%, pero a fin de ano estaremos adaptados ó 100% e seremo-la única CCAA en facelo.= A
maior parte das CCAA non se axusta a eses criterios e algunhas teñen declarado que tardarán
moito en adaptarse.=Algunhas CCAA non teñen listas de espera ou as teñen moi baixas, non
porque non teñan pacientes esperando, senón porque non dispoñen duns sitema de información
fiable.”------O Sr. Filloy manifesta que quere felicitar ó Sr. Acalde polo informe que acaba de ler, e
dille que trate de explicarlle a unha persoa de 70 ou 80 anos que poden necesitar asistencia, que
van ter que aprender a manexar Internet para consulta-las súas cousas.-O Sr. Tallón di que tamén se presentara unha moción do seu grupo neste senso en xuño.
Di que todos sufrimos as listas de espera, e que o Sr. Alcalde funciona neste caso de apagalumes
da Xunta, e que, de tódolos xeitos, a xente segue queixándose da situación.-----O Sr. Noriega manifesta que o seu grupo denuncia a situación real, e que non serven
comparacións con lugares como Inglaterra, onde a situación é un desastre e se está contratando
a xente de aquí. Di que o noso sistema é público e universal e que hai que protexelo e
defendelo.Segue dicindo quie se vai unha persoa maior con poucos medios cunha rodilla mal,
ten que esperar oito meses, e que eso é unha realidade. Manífestase partidario da sanidade
pública, pero opina que é mellorable.sometida a votación, a moción acada 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, Fernández
Fernández, Aller Suárez, Mata Iglesias, Parajó Liñares e Hombre Eiras), e dúas abtencións(dos
Sres. Filloy Villar e Neira Picallo), polo que resulta rexeitada.O Sr. Filloy solicita explicación de voto e manifesta que se abstén por descoñecemento
de como funcionan as listas de espera.
Neste momento sae da sala o Sr. Neira Picallo.7.-MOCION GRUPO MIXTO CENTROS MEDICOS .- O Sr. Hombre dá lectura á
moción do grupo mixto sobre “Centros médicos”, que copiada literalmente, di o que segue”
F.Manuel Parajó Liñares, e Miguel A. Hombre Eiras, concelleiros do grupo mixto do concello
de Teo, presentan para o seu debate e posterior aprobación, se procede, a seguinte
moción=EXPOSICIÓN DE MOTIVOS=SITUACIÓN SANITARIA DE TEO=No noso concello
existen actualmente catro centros de saúde: Os Tilos, Calo, Cacheiras e Pontevea. Estes catro
centros están atendidos polo seguinte persoal sanitario:=- Os Tilos:1 médico xeral,1
pediatra,1matrona,1 enfermeiro/a, 1 P.S.X. (persoal de servicios xerais).=- Calo:2 médicos de
medicina xeral,1 pediatra,1 matrona,1 enfermeiro/a, 1 P.S.X.=- Cacheiras:1 médico de medicina
xeral,1 pediatra,1enfermeiro/a(que ata agora iba tamén ó Centro de Saúde de Pontevea).=Pontevea:=1 médico de medicina xeral,1 enfermeiro/a (que como antes se indicou, tamén atende
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MOTIVOS=SITUACIÓN SANITARIA DE TEO=No noso concello existen actualmente catro
centros de saúde: Os Tilos, Calo, Cacheiras e Pontevea. Estes catro centros están atendidos polo
seguinte persoal sanitario:=- Os Tilos:1 médico xeral,1
pediatra,1matrona,1 enfermeiro/a, 1
P.S.X. (persoal de servicios xerais).=- Calo:2 médicos de medicina xeral,1 pediatra,1 matrona,1
enfermeiro/a, 1 P.S.X.=- Cacheiras:1 médico de medicina xeral,1 pediatra,1enfermeiro/a(que ata
agora iba tamén ó Centro de Saúde de Pontevea).=- Pontevea:=1 médico de medicina xeral,1
enfermeiro/a (que como antes se indicou, tamén atende Cacheiras).= Existe ademais un
denominado “Servicio Periférico”, contratado polo SERGAS, cunha empresa privada. Este
servicio periférico encárgase da recollida de mostras para análises, transporte e entrega de
documentos, etc. Dito servicio periférico atende ós tres centros (Os Tilos, Calo e Cacheiras),
excepto Pontevea, por razóns que ignoramos.=Á vista do exposto, existe unha clara e flagrante
discriminación, segundo a localidade de residencia, na calidade dos servicios sanitarios que
rciben os cidadáns de Teo.= Mentras nos centros médicos dos Tilos e Calo existe unha atención
case de cidade, (os usuarios dispoñen de servicio de previa cita, que a dá o P.S.X., sen
necesidade de pasar toda amañán esperando turno no centro, e hai enfermeira, pediatra e
matrona), nos centros de Pontevea e Cacheiras é difícil de califica-lo tipo de atención ( non hai
previa cita, P.S.X., nin matrona).= Por último, no centro de Pontevea, non hai enfermeira, nin
pediatra nin matrona, coa necesidade de recorrer varios quilómetros con malas comunicacións e
sen autobuses para poder acceder a estes servicios.= Esta situación é claramentee
discriminatoria, como xa queda exposto, dado que nos centros de Pontevea e Cacheiras se
atende a máis da metade da poboación de Teo.= Tendo en conta que os Puntos de Atención
Continuada(P.A.C.) e o servicio de urxencias de cinco da tarde a nove da mañán son dereitos
propios dun concello co volume de poboación como o que actualmente conta Teo, e possto que
non queremos que os nosos veciños/as deban trasladarse a Santiago para recibir esta atención,
tal e como se pretende ó falar da súa instalación nesa cidade, presentámo-la seguinte moción=
Solicitamos que se cubran por parte da Consellería de Sanidade os seguintes postos:=1º.- En
Cacheiras: un P.S.X. (Persoal de servicios xerais), unha matrona(sendo esta compartida co
centro de Pontevea)= En Pontevea: un pediatra, un enfermeiro/a, un P.S.X.(persoal de servicios
xerais), unha matrona (compartida co centro de Cacheiras).=2º.-Que se instale o P.A.C.(Punto
de atención continuada), en Teo, na ubicación que se considere máis adecuada para este
servicio.=3º.- Que se cubra o servicio de urxencias no centro que se considere rnáis adecuado,
mentras non se constrúe un novo centro de saúde en Teo .=4º.- Implantación de cita previa (por
parte do P.S.X.) nos centros de Cacheiras e Pontevea”.
O Sr. Filloy manifesta que esta moción lle parece oportunista. Dille ó Sr. Alcalde que, xa
que lle ofreceron facer un novo centro de saúde, que se poña a traballar.-----O Sr. Tallón manifesta que o que el plantexabaa era máis ou menos o mesmo, e que sen
embargo lle rexeitaron a moción. O Sr. Alcalde respóndelle que o que el pedía xa está resolto, e
que por eso se rexeitou a moción.-----O Sr. Noriega manifesta que o seu grupo vai mante-la coherencia, que non dubidan da
boa vontade desta moción, pero que se comenten erros de bulto. Di que se volve a entrar no
problema das infraestructuras, e que a moción dos ciclos formativos da que falaba o Sr. Hombre
era máis aberta. Segue dicindo que o seu grupo está de acordo con que hai que mellora-la
asistencia, e que Os Tilos e Calo non son Jauja, que Santiago leva anos pedindo un PAC e que
non llo dan. Manifesta que os profesionais de Pontevea e Cacheiras están polo modelo vello
sanitario, e que non poden implantar servicios do modelo novo.--------O Sr. Parajó di que non lle importa que estean polo modelo antigo, que deben reciclarse,
xa que os veciños non teñen a culpa deso, e que queren a cita previa e hai que poñerlla.-
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solución pacífica a este conflito na perspectiva de defende-la soberanía de Iraque ante o poderío
militar estadounidense, preserva-los directos humanos e evitar unha confrontación armada que
castigue a milleiros de cidadáns inocentes.=Por esto, o portavoz do grupo municipal que
suscribe solicita do Pleno da Corporación Municipal a adopción do seguinte acordo=1.-A
Corporación Municipal rexeita publicamente un ataque militar dos EEUU contra Iraque.=
2.-Instar ó Congreso dos Deputados e ó Goberno do Estado español a:=a)Oporse nos foros e
organismos internacionais a un ataque militar de EEUU a Iraque.=b)Defende-lo emprego das
iniciativas diplomáticas necesarias por parte da ONU para solventar por vías pacíficas o conflicto
entre EEUU e Iraque.=c)Comunicar ós EEUU a negativa a permiti-la utilización das bases
situadas en territorio español ou do espacio aéreo do Estado español dentro dunha campaña de
ataque militar a Iraque.=3.-Participar e apoiar institucionalmente os actos convocados para
manifesta-lo rexeitamento social dun ataque militar a Iraque.=4.- Dar traslado deste acordo ó
Parlamento Galego para que á súa vez inste nestes termos ó Goberno do Estado.O Sr. Noriega manifesta que o 70% da poboación galega está en contra deste ataque, e que
por tanto presentan esta inicitiva para deixar patente o rexeitamento á actitude dos EEUU.------O Sr. Alcalde manifesta que está a favor da paz, pero que este non é o foro de debate
adecuado para tratar esta cuestión.Dá lectura á resposta do seu grupo a esta moción, que
copiada literalmente, di o que segue:”Non é competencia dos concellos galegos nin o debate, nin
as resolucións relativas ás relacións exteriores do Estado Español, xa que esta competencia
corresponde exclusivamente ó Goberno da Nación.=A presentación de mocións sobre estes
temas, teñen máis a finalidade por parte de quen as formula de obter acceso ós medios de
comunicación e unha publicidade que non son capaces de conseguir pola xestión ordinaria de
asuntos municipais.=Pero en todo caso, o Partido Popular de Galicia quere deixar claro que a
posición do Goberno da Nación foi sempre de total apoio ás Nacións Unidas e as súas
Resolucións, serva de exemplo o Sahara Occidental, onde España apoia plenamente a
celebración do Referendo no seu día acordado pola ONU.=Nesta liña de actuación, o Goberno
observaba con preocupación o incumprimento por parte de Iraque das Resolucións da ONU, en
particular as relativas ós inspectores de armas químicas e de destrucción masiva. Por todo esto
se apoia a postura de dureza dos Estados Unidos (que nestes momentos é moito máis flexible)
para obrigar a Iraque a admiti-la a volta dos inspectores.=Unha vez conseguido este obxectivo, a
outra preocupación primordial do noso Goberno é o terrorismo, o enfrontamento frontal contra
o mesmo propiciado polo Presidente Bush. Calquera que sexa a organización que o represente e
calquera que sexa a parte do mundo na que actúe, fixo considerar ó Presidente do Goberno a
conveniencia de apoia-la política exterior dos Estados Unidos no seu conxunto, incluida unha
acción militar contra lraque, esto sen descontar previamente as vías de negociación,
particularmente a través das Nacións Unidas, que garantan o total desarme de Iraque como
recentemente manifestou a Ministra de Asuntos Exteriores.”. O Sr. Alcalde di que, por todo o
exposto o Grupo Municipal Popular rexeita esta moción.-------Neste momento sae da sala
o Sr. Parajó Liñares.-------O Sr. Noriega di que xa sabe que nun concello non ten ningunha capacidade para
intervir, pero que esto é un posicionamento simbólico.O Sr. Tallón maniféstase en contra de tódalas guerras, pero considera que existen outros
foron para tratar estes temas, polo que di que se vai abster.-----Sometida a votación, a moción acada tres votos a fovor(do Sr. Noriega Sánchez e das
Sras. Bugallo Rodríguez e Amieiro Rodríguez), oito en contra (dos Sres. Blanco Martínez,
Castroagudín Valladares, Cajaraville Campos, Ouro Calvelo, Fernández Fernández, Aller
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non é necesario que donen todos. Opina que o concello non debería meterse en pleitos
familiares.--O Sr. Neira manifesta que quere deixar patente a súa protesta por este tema, e pregunta se
non se pode poñe-la condición de uqe os veciños cosntrúan para o outro frente, e non para o
que dá a esta pista. O Sr. Parajó dille que non se pode contruir polomoutro lado, e que ó
principio este camiño se intentaba coller ata o final, pero que a raíz de que esta finca é de cinco
irmáns e de que non se pode recolle-la firma de todos, que o que se fixo foi unha nova recollida
de firmas sen ado propietario da 1671-4, e que por eso hai dous informes.
O Sr. Tallón manifesta que se vai abster porque non lle queda claro que todo estea correcto,
pero que tampouco está en contra da aceptación do camiño.---A Sra. Bugallo manifesta que non sabe cal é o interese en algo que é particular, que o seu
grupo ten moitas dúbidas, e que nunha recalificación dá igual que sexa unha vivenda ou cen, e
que o que queda no aire é a pregunta de por que ven esto aquí. Consideran que este é un
subterfuxio legal e oscurantista.-------O pleno do concello, por nove votos a favor (dos Sres. Blanco Martínez, Castroagudín
Valladares, Cajaraville Campos, Ouro Calvelo, Fernández Fernández, Aller Suárez, Mata
Iglesias, Parajó Liñares e Hombre Eiras), catro en contra(dos Sres. Noriega Sánchez e Filloy
Villar e das Sras. Bugallo Rodríguez e Amieiro Rodríguez) e dúas abstencións(dos Sres. Neira
Picallo e Tallón Mesías), acorda:.----1ª.- Acepta-lo camiño construido sobre a finca 1671, e que linda coas fincas 1671-1,1671-2,
e 1671-3 do P.X.C.P. de Calo.
2º.- Facultar ó Sr. Acaldse-Presidente para continua-los demais trámites do expediente.-----O Sr. Tallón solicita explicación de voto e manifesta que se abstén porque ten dúbidas e di
que quere ve-las escrituras cando veñan, por se constan as certificacións rexistrais.------10.- MOCION BNG CONTRATACION DE OBRAS .-O Sr. Noriega dá lectura á moción
do BNG sobre “A constratación de obras”, que copiada literalemente, di o que segue:”Moción
sobre a falla de transparencia e competitividade na contratación de obras municipais=Nos
primeiros seis meses deste ano, o Concello de Teo leva pagado a só dúas empresas(Martínez
Montes e Hijos S.L. e Transportes y Maquinaria C.P. S.L.) 993.605,53 euros (máis de 165
millóns de ptas). Esto supón un 20% do orzamento total anual do Concello (830 millóns de ptas
no 2001, incluídos gastos de persoal), e todo fai pensar que a final de ano se duplicará esta cifra,
acadando o 40% dos investimentos totais do Concello.= Estes cartos son pagados mediante
pequenas facturas (27 no primeiro caso e 48 no outro, a media de dúas por semana) por obras
que se contratan -a gran maioría das veces- por adxudicación directa, sen ningún tipo de
licitación. Esta práctica, legal polo baixo montante das contratacións por separado, non se pode
considerar un mecanismo de funcionamento ético para unha administración pública.=Desde o
punto de vista legal, cómpre considerar que se ben a Lei 11/1999 que modifica a Lei Reguladora
de bases do Réxime Local establece que son competencia do Alcalde "as contratacións e
concesións de toda clase cando o seu importe non supere o 10% dos recursos ordinarios do
Orzamento municipal", por outra banda, o Real Decreto Lexislativo 781/1986 que aproba o
texto refundido en materia de Réxime Local establece no artigo 118 que:”As formas de
adxudicación dos contrat os das entidades locais serán as seguintes: subasta , concurso e
contratación directa, pero que cando se trate de obras procederase , con carácter xeral, á
subasta”, impoñéndose en todo caso, a contratación directa, no artigo 120, a limitación de non
supera-lo 5% dos recursos ordinarios do concello.= Semella, así, que todo o que na lei son
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11.- MOCION PSOE TRANSPORTE ESCOLAR .- O Sr. Tallón Mesías dá lectura á
moción do PSdeG-PSOE sobre “A gratuidade do transporte escolar para os/as alumnos/as de
Bacharelato do IES de Teo”, e que copiada literalmente, di o que segue:” Fundamentación: Con
data 19 de decembro de 2001 o Grupo Municipal Socialista presentou unha moción solicitando
a gratuidade do transporte escolar para os/as alumnos/as de Bacharelato do IES dada a carestía
do servicio e as singularidades poboacionais e viarias do concello de Teo.= Con data 27 de abril
de 2002 o Partido Socialista fixo entrega nas oficinas municipais de máis de 1000 sinaturas de
veciños e veciñas de Teo apoiando esta iniciativa.=Con bastante posterioridade e aproveitando
unha ausencia do concelleiro-portavoz do Grupo Municipal Socialista, anunciada e notificada
con anterioridade, o grupo de goberno e os concelleiros tránsfugas que o apoian, Sres. Parajó e
Hombre, deciden discuti-la moción e por suposto rexeitala.=Esta falla de sensibilidade e
preocupación do alcalde Armando Blanco e os concelleiro que o apoian polos problemas
educativos que afectan a tantos e tantos xóvenes do concello e ás suas familias, levounos á
presente situación de auténtica alarma social:=·o ano pasado un alumno/a de bacharelato tiña
que aportar, a pesares da subvención municipal, arredor de 4000 pts. mensuais (24,04 euros).
Este curso escolar e dada a suba do coste do servicio e tamén a pesares da subvención
municipal, ese mesmo alumno/a de bacharelato ten que pagar arredor de 7700 pts. (46,28 euros).
Como se ve, casi o dobre do pasado ano.=· A subvención municipal comprometida mantense
en algo menos do 50 % (igual que o pasado ano) moi por debaixo do incremento do prezo real
que teñen que paga-los usuarios do servicio, É decir, a axuda do concello mantense na mesma
proporción respecto da cantidade global (en termos absolutos a suba da axuda é insignificante)
mentres que cada alumno/a ten que pagar case o dobre do pasado ano (de 24, 04 euros= 4000
pts., pasa a pagar agora, 46,28 euros= 7.700 pts.).=· O resultado final de momento é que se o
pasado curso escolar eran 149 alumnos/as os que facían uso deste servicio, este curso reducíuse
a 107 (dun total de 180 alumnos/as de bacharelato), dado o excesivo custo do mesmo para os
petos familiares. Os pais e nais dos alumnos que, tecnicamente poden facelo, a pesares das
inevitables molestias que esto lles supón, preferiron optar por leva-los seus fillos/as ó instituto,
antes que utiliza-lo servicio de transporte escolar. Loxicamente, é unha opción non desexada, á
que se ven obrigadas as familias polas circunstancias aquí denunciadas, con grandes disgustos e
quebrantos para todos: desvíos dos pais/nais das súas rutas para o traballo, moitos rapaces teñen
que permanecer á intemperie, sen luz, etc., desde bastante tempo antes á entrada do Instituto,
pois é a esas horas cando os poden trasladar os seus pais/nais, graves problemas de tráfico nas
horas punta diante das instalacións escolares, etc, etc.. E o peor do inverno está por
chegar.=Non debemos esquecer que estamos a falar dun servicio básico como é o do ensino
público, que afecta, polo demais, á inmensa maioría das familias teenses, comezando polas
mais desfavorecidas, ainda que tamén repercute ostensiblemente nas economías familiares de
tipo medio.= De momento, o malestar das familias afectadas está xeralizado, e as manifestacións
particulares de disconformidade e de crítica diante da pasividade das autoridades municipais son
constantes. Repercusión máis que probable no futuro inmediato: reducción de alumnado no
IES de Teo e busca doutras solucións máis rendables e cómodas en centros públicos da zona de
Santiago.=Moción:=Se proceda, por parte do Alcalde Armando Blanco e os concelleiros que o
apoian, a consignar, con carácter de urxencia, as partidas orzamentarias correspondentes, para
asegura-la gratuidade do servicio de transporte escolar para tódolos alumnos/as de bacharelato
do IES de Teo, no presente curso escolar, 2002-2003.”-------O Sr. Tallón manifesta que esta moción foi rexeitada nun pleno anterior na que el non
estaba e que agora volve a presentala. Di que sabe que o concello dá cartos para esto, pero que
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A Sra. Bugallo di que habería que cambiar cousas nesta moción, e que este é un
problema rebotado da Consellería. Opina que se podería facer un engadido na moción para que
o concello negociara coa Consellería, que é quen ten que facerse cargo desa gratuidade, e que
agora debería facerse para familias con memos recursos, xa que cre que non é loóxico
subvencionarlle o 100% a persoas sen problemas económicos. Di que habería que facer unha
baremación económica, tendo en conta as rendas inferiores ó salario mínimo interprofesional e
mesmo ós que estudian fóra de Teo. O Sr.Tallón di que non acepta cambios na moción, pois o
seu grupo defende a gratuidade para todos. Di que está de acordo en que esto se amplie ós que
estudian fóra de Teo, pero que non acepta a transaccional.-----O Sr. Filloy manifesta que lle parece lóxico o que espuxo a Sra. Bugallo, e que xa se
falou deste tema noutro momento.----O Sr. Parajó di que o aumento que plantexan as empresas de autocares se debe a que se
fan moitas actividades extraescolares que requiren transporte, e que eso o queren meter no
mesmo capítulo cando se trata de actividades extraescolares que deberían ir contempladas
aparte. Cre que se debería negociar coas empresas para conseguir un prezo mellor. O Sr. Alcalde
considera que o concello non pode meter se neso.-----O Sr. Tallón di que en ningún momento se quere cuestiona-la labor da APA, e que o que
se pide é unha maior dotación para o transporte.-------O Sr. Hombre di que non quere que ninguén pense que a APA é responsable desta
situación, e que están tratando de facelo o mellor posible.------A Sra. Bugallo di que é evidente que a APA non é responsable desto, xa que non
debrían ter que negociar eles. Opina que debería haber unha baremación neste tema, pero que,
de tódolos xeitos, quere insistir que esto é unha responsabilidade da Consellería.-Sometida a votación, a moción acada un voto a favor (do Sr. Talón Mesías), once en
contra(dos Sres. Blanco Martínez, Castroagudín Valladares, Cajaraville Campos, Ouro Calvelo,
Fernández Fernández, Aller Suárez, Mata Iglesias, Parajó Liñares, Hombre Eiras, Filloy Villar e
Neira Picallo), e tres abstencións (do Sr. Noriega Sánchez e das Sras. Bugallo Rodríguez e
Amieiro Rodríguez), sendo o número legal o de dezasete e o de asistentes o de quince, polo que
resulta rexeitada.-----12.- FESTIVOS LOCAIS 2003.- O pleno do concello, por unanimidade dos quince
asistentes, sendo o número legal o de dezasete, acorda declarar como festivos locais para o ano
2003, os seguintes:--- Festividade da Ascensión.---- San Martiño (11 de novembro).------- (Suplente) Martes de Antroido.-------O Sr. Presidente inquire se algún dos grupos ten algunha moción para presentar pola vía
de urxencia, ó tempo que di que o grupo de goberno ten unha.13.- MOCIÓN SOBRE A COMPOSICIÓN DA COMISIÓN DE SEGUIMENTO
DO PLAN XERAL .- O Sr. Alcalde dá lectura á moción do grupo popular municipal sobre "A
composción da comisión de seguimento do Plan Xeral", que copiada literalmente, di o que
segue:"O pleno do concello, en sesión celebrada o día 29 de marzo de 2001, por unaimidade dos
asistentes, aprobou a moción presentada polos Sres. Parajó Liñares e Hombre Eiras, relativa á
creación dunha comisión especial de seguimento da elaboración do plan xeral de urbanismo do

Página 24 de 26

O Sr. Secretario responde que se tratou dun erro, que xa se subsanou adecuadamente, e
que só se efectuou o pago unha vez, como pode comprobarse abaixo.--2) Na acta da Comisión de Goberno do 17 de abril de 2002 aparecen tres órdenes de
pago por iguales cantidades, ós mesmos procuradores e polo mesmo concepto: xuizo de
conciliación finca Os Verxeles". Preguntan a quen se chamou a conceliación, por que motivo se
solicitou a conciliación e en que sitoación se atopa este procedemento xudicial.
O Sr. Secretario responde que se conciliou a "Castelar de Xestión" e a dous veciños,
propietarios das edificacións que presuntamente están en terreo municipal, e que agora está en
mans dos avogados, que cando se saiba algo se lles fará chegar.--------Toma a palabra o Sr. Filloy Villar, e:-1) Manifesta que se se toman en consideración as noticias publicadas na prensa e os
rumores que circulan con respecto é variante da C-541, existiría un gran malestar entre o grupo
de goberno e os veciños, e incluso entre os membros do equipo de goberno e o Sr. Alcalde. O
Sr. Alcalde manifesta que en todo momento s eestivo e se está ó lado dos veciños, como o
demostran os acordos plenarios que se tomaron sobre eses tema. Di que viñeron uns veciños de
Castres, a Torre e Chaodorrío e que foi conc eles a ver ó Director Xeral, ó que se lle dixo que
había malestar e el lles explicou como estaban as cousas. Opina que se ve moita demagoxia
neste tema, que o equipo redactor está mirando as suxerencias e que os estivo chamando onte e
non foi capaz de falar con eles. manifesta que se di que o grupo de goberno non quere facer
nada, pero que se mandou todo á Consellería, pero que se todos están de acordo, se podería
convocar un pleno urxente para pedir á CPTOPV que conteste ás alegacións veciñais. O Sr.
Filloy móstrase partidario dese pleno, e que previamente se vexan as cousas das que se vai falar.
Pregunta se o Sr. Alcalde lle podería aclarara se en dependencias municipais e co seu
coñecemento se elaborou algún escrito para algunha asociación de veciños, afectada con eses
problema. O Sr. Alcalde respóndellle que non ten coñecemento deso. Pregunta se o Sr. Alcalde
ten coñecemento de que alguén pidera ameazar a algunha asociación de veciños, advertíndolles
que se protestaban por algo relacionado coa variante da C-541 non terían dereito a subvencións
municipais. O Sr. Alcalde respóndelle que tampouco ten coñecemento deso. Pregunta se o
Sr.Alcalde apoia, xunto co seu equipo de goberno, ós veciños afectados nas súas xustas
reivindicacións. O Sr. Alcalde respóndelle que eso xa o dixo desde o principio.2) Pregunta se se perdeu novamente a subvención para a gardería dos Tilos. O Sr.
Alcalde responde que cre que si, que cndo chega algo ó concello para un departamento, se pas a
quen corresponde, e que se logo o traballo non se fai, el non pode andar mandando papeliños a
cada traballador para que faga o seu traballo. di que el confía en que se fai cada traballo, pero
que agora se encontrou con que esto non se fixo, pero que o feito de non ter subvención non vai
repercutior nos pais, senón que repercutirá no concello.--------3) Di que desde fai máis de catro meses se atopan na entrada do concello 320
exemplares iguais dun xornal con data de edición 14/06/02, comprados polo goberno municipal.
Di que é de supoñer que se comprasen por conter algunha información de interese para o
colectivo veciñal de Teo, e que desta maneira considera que a súa compra se realizaría para
distribuir entre os diversos colectivos organizados que existen no municipio. Pregunta cal foi o
motivo da compra deses 320 xornais, a quen van destinados e por que non se distribuiron e
permanecen almacenados. O Sr. Alcalde responde que noin ten datos sobre eso neste
momento.Toma neste momento a palabra o Sr. Neira Picallo, e:--
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está facendo unha acusación, e o Sr. Noriega di que o que non é lóxico é que unha asociación
que antes era combativa, agora se retire.-------2) Manifesta que non lle parece lóxico que se leve tres anos perdendo a subvención da
gardería dos Tilos, e que este ano novamente se fixo fóra de plazo, e que existen outras
irregularidades que van máis alá das subvencións.----3) Pregunta pola alternativa á estrada que pasa pola Canteira de Carballal. O Sr. Alcalde
respóndelle que se modificou o proxecto da Deputación, e que tamén a Deputación mantivo
xuntanzas cos veciños da zona para explicarlles o proxecto.--Toma agora agora a palabra a Sra. Amieiro Rodríguez, e.------1) Di que apareceron varios garaxes anegados nos Tilos, na rúa do hotel, xa que os
sumidoiros están atascados pola caída das follas das árbores, e que hai un bache moi grande
frente ó hotel O Sr. Alcalde pide que se tome nota deste problema.----2) Manifesta que existen moitas deficiencias no mantemento eléctrico. Di que hai moitas
farolas que se están apagando e encendendo toda a noite, que rúas completamente a escuras e
que tamén hai problemas no parque. O Sr. Alcalde pide que tamén se tome nota desto.-3)Di que quere reitera-la petición de que se amañe a reixa de entrada ós Tilos, xa que
aínda que se fixo, nun mes xa estaba rota de novo.-----Toma finalmente a palabra o Sr. Alcalde, e pregúntalle ó Sr. Neira sobre unha
subvención que solicitou no ano 1997 para poñer beirarrúas en Mazas, da que ensina a
solicitude, a axuda concedida, o plano das obras que se pensaban realizar e a aceptación da
subvención. Di que lle deron duascentas mil pesetas, e que curiosamente as únicas beirarrúas
que se fixeron son as de diante da súa casa. o Sr. Neira dille que as fixo cos seus cartos. o Sr.
Alcalde pregúntalle que entón, xa que as beiarrúas non se fixeron, que onde van os cartos. O Sr.
Neira di que non ten por que dar contas desto no pleno, que a subvención solicitouse ante un
organismo distinto ó municipal, e que as da súa casa as fixo cos seus cartos. manifesta que o Sr.
Alcalde debería preocuparse da situación da vivenda ilegal que ten en Vaamonde, e o Sr.
Alcalde respóndelle que o expediente está aberto, que hai un instructor e que ahí se clarexarán
as cousas, pero que o tema das beirarrúas, aínda que non foi con cartos municipais, é un tema
público, posto que el o veu na prensa.Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as catorce horas e
cincuenta minutos, estendéndose a presente acta, que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario
acctal. que certifico.
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BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN EXTRAOR DINARIA URXENTE DO
PLENO DO CONCELLO QUE TIVO LUGAR O DÍA 8 DE NOVEMBRO DE 2002.---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. Martiño Noriega Sánchez
Dª Ánxela Bugallo Rodríguez
Dª Soedade Amieiro Rodríguez
D. Manuel Tallón Mesías
Dª Mª Angélica Blanco Fernández
D. Miguel A. Hombre Eiras
D. F. Manuel Parajó Liñares
D. José Manuel Neira Picallo
D. Mario Fandiño Pazos
D. Manuel A. Filloy Villar
Secretario:
D. Jesús Naveira Vázquez.

Na casa do concello de Teo, a oito de novembro
de dous mil dous.-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 dos seus membros no
primeiro punto e dos dezasete nos restantes, sendo o
número legal o 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 a coñecemento e resolución dos asuntos
incluídos na seguinte ------ORDE DO DÍA:

1.- DECLARACIÓN DE URXENCIA .- O Sr.
Presidente manifesta que hai que declarar este pleno
de urxencia para poder pasar ó debate dos puntos da
orde do día.--------O pleno do concello, por unanimidade dos dezaseis
asistentes, sendo o número legal o de dezasete,
acorda declarar de urxencia esta sesión.--------O Sr. Noriega solicita explicación de voto e manifesta que o seu grupo municipal quere
reslatar dúas cuestión: a primeira, que lle resulta inconcebible a hora de celebración desta sesión
extraordinaria , sobre todo se se ten en conta a solicitude dos veciños de que a mesma se
poidese celebrar nun horario que permitise a asistencia de tódolos interesados; a segunda, que
lle parece impresentable que coñecéndose o interese dos veciños de participar no pleno,
segundo o Regulamento de Participación Veciñal, non se incluiu ningún punto na orde do día
que permita que esto aconteza.---Neste momento entra na sala a Sra. Blanco Fernández.O Sr. Alcalde manifesta que se fixeron tódolos pasos, que se adoptaron acordos
plenarios por unanimidade, se transmitiu o sentir dos veciños ó equipo redactor, e di que, se
están todos de acordo, queren levar esto adiante, polo que o grupo de goberno plantexa unha
proposta de acordo que recolle tódolos puntos da orde do día, e que copiada literalmente, di que
segue:” 1.- O Pleno do concello, por unanimidade de tódolos seus membros, acorda solicitar á
CPTOPV un estudio alternativo ó corredor paralelo á C-541 que evite a desfeita dos núcleos
históricos de poboación e que reduza o enorme impacto humano do actual proxecto. Este novo
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estudio realizarase a partir de datos actualizados e contando coas suxerencias veciñais. Este
estudio alternativo terá que ser recollido na redacción do PXOM. Asimesmo, a corporación
ratifícase nos acordos adoptados en datas 11-04-01, 24-05-01 e 28-06-02.= 2.- O Pleno do
concello, por unanimidade de tódolos seus membros, acorda notificar este acordo á
CPTOPV.=3.- O Pleno do concello, por unanimidade de tódolos seus membros, acorda solicitar
á CPTOPV, que resposte a tódalas alegacións formuladas ó corredor paralelo á C-541.=4.- A
Corporación respalda unanimemente ó Alcalde para que manteña as entrevistas que sexan
necesarias co Sr. Consellerio de PTOPV, e co Director Xeral, para transmitirlle-la necesidade de
soluciona-los problemas que afectan ós veciños co trazado actual.”-----O Sr. Filloy di que este pleno se convocou porque este é un problema serio, que esta
corporación xa lle deu o apoio ó Sr. Alcalde en varias ocasións, e que dubida que o Sr. Alcalde
xestionase este apoio correctamente. Pregunta se inclui-lo trazado alternativo no PXOM vai
servir para algo, que que se vai aprobar primeiro, e que se esto só é un lavado de cara e logo os
veciños terán que arranxarse sos. Pregunta tamén ó Sr. Alcalde desde que data coñecía que este
corredor alternativo se estaba xestionando. O Sr. Alcalde di que esas cuestións xa se debatiron
noutros plenos, e que xa dixo que non tiña noticias. O Sr. Filloy manifesta que o Sr. Alcalde tivo
unha comida co Director Xeral de Obras Públicas e outra comida con persoal da CPTOPV, que
estaban facendo un estudio sobre a C-541, como se recolle na acta da comisión de goberno de
03-07-00. Di que algo se debeu ter falado desta estrada, e que nese momento había que poñerse
as pilas e poñerse a falar co equipo redactor. O Sr. Alcalde di que sobre este tema lle
comunicaron desde a Consellería, e que esas comidas foron como moitas máis que hai, e que
ese estudio era para mira-las rotondas que se podían facer. O Sr. Filloy di que o concello non ten
competencias para facer trazados alternativos, e que só a ten para canaliza-las reivindicacións
dos veciños.-O Sr. Neira di que se o Sr. Alcalde quixese que este pleno fose máis claro, que o
convocaría pola tarde para que poidesen vir máis veciños, e manifesta que apoia as palabras do
Sr. Filloy. Opina que se botou en falla unha defensa máis entusiasta deste tema , e que podería ir
a ver ó Presidente Fraga, igual que vai para outras cousas. Pídelle que faga máis presión. O Sr.
Alcalde di que o Sr. Filloy pretende ir agora de defensor do pobo.------O Sr. Fandiño manifesta que respecto á declaración de urxencia, ten que dicir que esto
podía ser urxente fai tres meses ou que nin sequera tería por que haber necesidade da urxencia.
Di que o Sr. Alcalde dilapidou os apoios que lle deron, e que agora non ten máis remedio que
convocar este pleno. Di que en vez de convocalo con tempo, escoitando alternativas e con
estudios, que se pón nervioso e o convoca de urxencia e o máis cedo posible en día laborable.
Segue dicindo que despois se fai a orde do día e que logo o Sr. Alcalde fai unha proposta que
non é outra cousa máis ca os puntos do día postos noutro papel. Di que o que ten que sair de
aquí xa saeu, e pídelle ó Sr. Alcalde que se posicione como debe, e que entón terá o seu apoio.
O Sr. Alcalde di que a iniciativa de facer este pleno foi del, e que esta proposta lle parece a máis
lóxica despois de todo o que se fixo: os acordos plenarios unánimes, o apoio ós veciños, o
inxeñeiro que se puxo a disposición destes, e di que estiveron todos de acordo para estar ó lado
dos veciños. O Sr. Fandiño opina que hai que ir á CPTOPV e dicir que non se quere ese trazado,
que pida unha entrevista co Conselleiro, e que este terá que recibilo, pois quen lla pide é o
Alcalde de Teo, en nome dos veciños e non o Sr. Blanco Martínez, ó que podería non recibir. O
Sr. Alcalde respóndelle que un acordo plenario ten máis forza que que vaia alí unha persoa
soa.-O Sr. Filloy manifesta que o Sr. Alcalde sempre tivo o apoio da corporación para este
asunto, e que non o usou. Dille que se posicione diante do Conselleiro, cunha representación
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dos veciños e da corporación, para dicir que non a este trazado, e que os veciños teñen
alternativas a el. O Sr. Alcalde reitera que foi cos veciños a ver ó director Xeral, e que o
Conselleiro non lle deu unha entrevista. O Sr. Fandiño manifesta de novo que ó mellor, ó alcalde
de Teo, que vai en representación de quen ten que ir, si ten que darlle o Conselleiro unha
entrevista.---O Sr. Parajó manifesta que o que hai que tratar non é o que xa pasou, senón o que hai
que facer para que os veciños saian o menos perxudicados posible. Di que temos a experiencia
do outro corredor, que se salvaron uns veciños e que agora teñen o problema outros, que non
teñen axuda de ninguén. Di que non logra entender como é que a Consellería fixo un trazado
sen consultar a ninguén e sen preguntar nada, e opina que hai que ir alí as veces que faga falla e
facerlles ver que a nova alternativa é mellor que a deles, e que se debe ir incluso cos veciños. O
Sr. Alcalde manifesta que o que se quere é que todo o mundo saia o menos perxudicado posible
e que se poñerá o mesmo técnico a disposición dos veciños que despois se poidan sentir
perxudicados.--------O Sr. Hombre manifesta que opina do mesmo xeito que o Sr. Parajó, e que toda a
corporación debe solicitar unha entrevista co Sr. Cuíña. Opina que este trata a Teo como o seu
xoguete para pelexar contra o Sr. Alcalde, e que eso é o que sinte el e moitos veciños. Di que
está de acordo con que se lle mande o acordo plenario, pero que tamén deben ir alí a
corporación e os veciños. Pregúntase por que a Consellería non contestou ás alegacións que se
lle enviaron, xa que a outros concellos si se contestaron.-------O Sr. Tallón opina que xa non había necesidade de celebrara este pleno, xa que xa se
tomara o acordo de facer chega-las alegacións e xa se lle dera o apoio ó Sr. Alcalde. Manifesta
que o equipo redactor tamén fixo cso omiso das opinións veciñais, e que o corredor de Calo si
se variou e este non . Di que está de acordo coa proposta de ir á Consellería para que o
Conselleiro tome en conta ós veciños e á corporación.A Sra. Bugallo manifesta que a Consellería deixou claro na segunda resolución que o
trazado da trasversal quedaba pendiente, pero que a alternativa á C-541 é a que eles dixeron, e
que ese será o trazado.--------O Sr. Noriega di que esto é producto da incapacidade do Sr. Alcalde e do seu grupo de
goberno, que non souberon face-la adecuada presión diante dos seus compañeiros de partido e
reivindica-los acordos que esta corporación tomou en varias ocasións, a última delas na sesión
do 24-05-01, acordo ó que dá lectura. Di que a pregunta que se fai o seu grupo é que xestións
fixo a alcaldía para que este acordo e outros acordos previos tomados por unanimidade desta
corporación foran tidos en conta, e opina que o alcalde deste concello debe actuar como tal
sobre todo cando ten o respaldo da corporación, e que o que non se pode facer unha vez que
esto pasa é seguir convocando ó pleno continuamente polo mesmo motivo e non facer
absolutamente nada para que as resolucións se cumplan. Di que eso é abusar da paciencia da
corporación e enganar ós veciños. Pídellle ó Sr. Alcalde que vaia á Consellería cos acordos
plenarios e que reivindique un trazado que non afecte ós núcleos tradicionais. Manifesta que a
Consellería se mantén firme co trazado inicial, en parte pola incompetencia do Sr.Alcalde en no
saber transmiti-lo maletar que este produce ós veciños, que o trazado é competencia da
Consellería, e que desde fai uns meses non existe competencia municipal sobre el. Considera
que con este pleno só se pretende gañar tempo e enganar á xente, e pregunta se esta corporación
cre que a Consellería vai da-la aprobación definitiva a un PXOM que incorpora un trazado que
ela non defende. Opina que o concello debe canaliza-las protestas dos veciños, pero non
promover problemas veciñais propoñendo un novo trazado. Móstrase disposto a participar
nunha comisión da corporación para ir falar co Conselleiro, e pídelle ó Sr. Alcalde que deixe de
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gañar tempo con cortinas de fume, pleno tras pleno. O Sr. Alcalde manifesta que el está aquí
para mirar polo ben dos veciños, e que supón que todos están de acordo entón en pedir unha
entrevista co Conselleiro e mandarlle os acordos, incluido o que se tome hoxe.-------O Sr. Filloy opina que calquera dos acordos que se tomou anteriormente ten máis
solidez que o que hoxe lles propón o Sr. Alcalde , e que unha redacción deste xeito é
contraproducente porque cre que se se chega á Consellería cun acordo como este, que dirán que
en Teo non saben por onde andan. Segue opinando que aquí parte das cousas se fixeron ben: as
alegación, o inxeñeiro a disposición dos veciños, pero que cuestiona se se tratou de influir na
Xunta , xa que non pode admitir que un Conselleiro non reciba a un alcalde, con tantos veciños
afectados. Di que el está disposto a acompañar ó Sr. Alcalde, e que se non os recibe, que está
disposto a protestar. Cre que hai que ir con cousas concretas e propostas adecuadas. Opina que
antes hai que ir ver ó equipo redactor do PXOM e tratar de poñer as cousas en claro, xa que
non se pode meter unha estrada polo medio dunha aldea. Di que todos deberían reflexionar
antes de facer unha cousa que poida ser perxudicial, non por mala fé, senón por improvisación
neste pleno.--------O Sr. Neira di que o Sr. Alcalde presumía de amigos na administración, e que agora non
o reciben. Manifesta que os veciños din que non se fixo todo que se puido, e que se se tivese
feito, que entón se deixaría falar ó s veciños no pleno de hoxe. Opina que o Sr. Alcalde non
informou ben ós veciños, e que non xuntou ás asociacións veciñais para explicarlle-las cousas, e
que nin sequera se preguntou á Consellería por que non contestaron ás alegacións.Segue
dicindo que a obriga do Sr.Alcalde é defender ós veciños, e que se debería solicitar unha
entrevista tamén co Presidente Fraga, xa que se trata dunha cuestión grave. Di que xa que se fan
anuncios de festas en xornais, que se debería facer un dicindo que a corporación está ó lado dos
veciños neste tema, e posicionándose en contra do trazado que propón a Consellería.---O Sr. Fandiño opina que este pleno é unha maniobra dilatoria, e que se fai eco das
palabras do Sr. Filloy. Di que se fixeron as cousas ben ó principio, pero opina que foi porque se
xuntaron os veciños, e que o concello fixo o mínimo. Cre que o trazado non o van meter no
PXOM e que se se mete non nos van da-la aprobación definitiva do Plan Xeral na Consellería.
Di que o Sr. Alcalde é o que ostenta a representación do concello e que co apoio de toda a
corporación e dos veciños, debe esixir que se estudie novemente o trazado e se faga un como se
debe.
O Sr. Parajó opina que hai que poñer os medios para que os veciños non saian
perxudicados, e que o Sr. Alcalde debe presentarse cos concelleiros e cos veciños ante o
Conselleiro para que se asuma o que se acordou nas seións plenarias sobre este tema.---O Sr. Alcalde manifesta que en todo o que se fixo estiveron todos de acordo, que había
un problema cunha veciña en Pite, e tamén outros en Chaodorrío e na Torre e que foi con tres
veciños destes lugares a ver ó Director Xeral, quen non lles deu moitas luces. Di que o que se
pretende agora é facer máis forza, e que o están acusando de non facer nada, cando é el o que
trae esta iniciativa para facer máis forza entre todos. Manifesta que ninguén gaña nada con que
lle tiren as casas ós veciños, e que o que ve é que aquí hai moita demagoxia.---O Sr. Parajó opina que hai que ir á Consellería e pedir unha entrevista, e que se se vai
como membros da corporación e cos veciños, que é máis difícil que non os reciban.----O Sr. Hombre di que só quere manifestar que lle parece inconcebible que un Conselleiro
non os queira recibir, sobre todo tendo en conta o tema do que se trata.O Sr. Tallón pídelle ó Sr. Alcalde que xestione a entrevista co Sr. Cuíña, xa que aínda
que despois tamén vai a corporación, que é tarefa do Sr. Alcalde o facer esta xestión.----
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A Sra. Bugallo di que quere aclarar que a inclusión do tazado alternativo no PXOM é
unha cortina de fume, xa que o trazado é competencia da Consellería, e que a única solución é
que a Consellería o cambie. Opina que, polo tanto, é demagóxico traer este tema ó pleno
pedindo o apoio da corporación. Di que xa deron o apoio en varias ocasións, e que hai que
enfrontarse coa Consellería, xa que a corporación estaá de acordo desde fai ano e medio.
Manifesta que, ou se consegue que a Consellería varíe o trazado, ou que esto é só unha cortina
de fume. O Sr. Alcalde respóndelle que esto non é unha cortina de fume, e que é o sentir dos
veciños, xa que hai escritos que chegaron ó concello que ratifican esto.O Sr. Noriega manifesta que o seu grupo municipal segue apoiando a reclamación que se
fixo no pleno do 24-05-01, e dille ó Sr. Alcalde que debe presionar á Consellería, que é a que
debe propor un trazado que non afecte ós núcleos tradicionais. Di que o concello debe pular
para que se resposte ás alegacións feitas polos veciños, e pídelle o Sr. Alcalde que non
convoque á corporación para gañar uns meses. O Sr. Alcalde di que co acordo que se tome
hoxe, se mandarán tamén os que se aprobaron anteriormente. Di que se poden facer variacións
nesta proposta de acordo, polo que concede un receso para que se reúnan os portavoces e se
chegue a un consenso.--------Reanudada a sesión, o Sr. Alcalde manifesta que se chegou a un acordo entre os
portavoces, ó que dá lectura, e que sometido a votación, é aprobado unanimemente. Este
acordo, literalmente copiado, di o que segue:-“1.- O Pleno do Concello, por unanimidade de tódolos seus membros, acorda solicitar á
CPTOPV un estudio alternativo ó Corredor paralelo á C-541, que evite a desfeita dos núcleos
históricos de poboación, e que reduza o enorme impacto humano do actual proxecto. Este novo
estudio realizarase a partir de datos actualizados e contando coas suxerencias veciñais.-Este estudio alternativo terá que ser recollido na redacción do PXOM.--Asimesmo, a Corporación ratifícase nos acordos adoptados nas sesións do pleno de
datas once de abril de dous mil un, vintecatro de maio de dous mil un e vinteoito de xuño de
dous mil dous.--------2.- O Pleno do Concello, por unanimidade de tódolos seus membros, acorda notificar
este acordo da CPTOPV.-----3.- O Pleno do concello, por unanimidade de tódolos seus membros, acorda solicitar á
CPTOPV que resposte a tódalas alegacións formuladas ó Corredor paralelo á C-541.---4.- A Corporación respalda unanimemente ó Sr. Alcalde para que manteña as entrevistas
que sexan necesarias co Sr. Conselleiro de PTOPV e co Sr. Director Xeral para transmitirlle-la
necesidade de soluciona-los problemas que afectan ós veciños co trazado actual.”-------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.
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BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN EXTRAOR DINARIA DO PLENO DO
CONCELLO QUE TIVO LUGAR O DÍA 15 DE NOVEMBRO DE 2002.-SEÑORES ASISTENTES:
Alcalde-Presidente:
D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros:
D. Antonio Castroagudín Valladares
D. Manuel Mata Iglesias
D. Juan B. Aller Suárez
D. Ramón Fernández Fernández
D. Martiño Noriega Sánchez
Dª Ánxela Bugallo Rodríguez
Dª Soedade Amieiro Rodríguez
D. Manuel Tallón Mesías
D. Miguel A. Hombre Eiras
D. F. Manuel Parajó Liñares
D. Manuel A. Filloy Villar
Secretario:
D. Jesús Naveira Vázquez.

Na casa do concello de Teo, a quince de novembro
de dous mil dous.-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 doce dos seus membros nos dous
primeiros puntos e de dez no punto terceiro, 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.
Manuel Cajaraville Campos, D. Urbano Ouro
Calvelo, Dª Angélica Blanco Fernández, D. Mario
Fandiño Pazos e D. José Manuel Neira Picallo.------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.-ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O Sr. Presidente se algún dos Sres. Edís presentes
desexa formular observacións ó borrador da acta da sesión que tivo lugar o día 25 de outubro
pasado, e que foi distribuido coa convocatoria da actual.-------O Sr. Filloy manifesta que no punto once, na páxina 21, onde di “ O Sr. Filloy di que a
APA pide un 505 do custo do transporte...”, debe dicir ” O Sr. Filloy di que a APA pide un 50%
do custo do transporte...”. Di que no punto doce, na súa intervención, onde di “O Sr. Filloy
pregunta se o Sr. Alcalde recorda se o concelleiro Sr. Hombre Eiras foi nomeado para a
Comisión de Seguimento do PXOM en algún pleno. Respóndeselle que eso sería unha
comunicación do Sr. Parajó, que naquel momento era portavoz do PSdeG-PSOE, pero non un
acordo plenario...”, non se recolleu que el dixo que o Sr. Hombre publicara nun medio de
comunicación que fora nomeado nun pleno, e que polo tanto mentira nese medio de
comunicación. Manifesta que no parágrafo final da acta, cando toma a palabra o Sr. Alcalde,
non se recolle que este dixo que o expediente llo facilitara o Sr. Hombre.-------O Sr. Parajó di que no punto nove, onde di “O Sr. Parajó di que parece que se estivese
falando dun terreo no que se poidesen facer douscentos chalets e que en realidade só se pode
facer unha casa. Di que este terreo é de cinco irmáns, que catro están fóra e que non se levan
entre eles...”, debería dicir” O Sr. Parajó di que parece que se estivese falando dun terreo no que
se poidesen facer douscentos chalets e que en realidade só se pode facer unha casa. Di que o
terreo que colle o concello no afecta ó que é de cinco irmáns, xa que ese queda fóra , que catro
dos irmáns están ausentes e que non se levan entre eles...”-----O Sr. Castroagudín manifesta que no punto trece, de rogos e preguntas, na terceira
pregunta do Sr. Noriega, onde di”O Sr. Alcalde respóndelle que se modificou o proxecto da
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Deputación, e que tamén a Deputación mantivo xuntanzas cos veciños da zona para explicarlles
o proxecto.”, debe dicir” O Sr. Alcalde respóndelle que se reformou parte do proxecto e houbo
unha reunión cos veciños afectados, co Director de obra da empresa e con Antonio
Castroagudín, en representación de concentración parcelaria”-O Pleno do concello, por unanimidade, a corda aproba-lo borrador da acta da sesión do
día 25 de outubro de 2002, una vez realizadas as correccións propostas, e que se rexistre no libro
correspondente.2.- ORZAMENTOS MUNICIPAIS 2002.-Dada conta do expediente tramitado para a
aprobación, de se-lo caso, do presuposto desta entidade, formado para o exercicio de 2001 polo
Sr. Alcalde-Presidente deste concello. Considerando que na súa tramitación se cumpriron os
requisitos que sinala a lexislación vixente e que contén os documentos que preceptúan os arts.
146, 147, 149 e concordantes da Lei 39/1988, do 28 de decembro, e Real Decreto 500/1990, do
20 de abril. Vistos o informe emitido pola Intervención e o dictame da Comisión competente, na
que catro dos seus membros votaron a favor e tres quedaron en posicionarse no pleno.-Entablado o correspondente debate, o Sr. Filloy pregunta se houbo algunha subida de
soldo de funcionarios e contratados laborais. O Sr. Secretario respóndelle que si, que ós
funcionarios o que estipula a lei, e ós laborais se lle sube porque se estaba aplicando mal o
convenio.O Sr. Filloy pregunta de quen é reponsabilidade este tema, e respóndeselle que da
xestoría que leva estes temas para o concello.O Sr. Filloy pregunta se se lle subiu a tódolos
funcionarios, e respóndeselle que si. Pregunta a canto ascende a estimación de ingresos en
licencias de obras, e o Sr. Secretario di que a 721.200 euros. O Sr. Filloy pregunta cales son as
as obras máis importantes, xa que di que esta é unha cantidade moi apreciada. O Sr. Secretario
di que unha boa parte xa foi cobrada e que outra boa parte vai precisamente polo terceiro punto
da orde do día de hoxe. O Sr. Filloy manifesta que esa urbanización ten uns trámites, e que ó
mellor non se dá cobrado este ano, e pregunta a canto ascenden as facturas pendentes de pago.
O Sr. Secretario di que neste momento non o sabe, e que eso se verá na liquidación de fin de
ano.O Sr. Tallón manifesta que quere felicitar ó Sr. Alcalde e ó equipo de goberno pola
rapidez en tramita-lo presuposto. Di que aínda se está traendo agora o do 2002, cando noutros
concellos xa se aprobou o do 2003. Opina que a administración local é deficiente, e que non está
acusando con esto ós funcionarios. Di que se falou moitas veces aquí que facía falla un
secretario e un interventor, e que eses postos seguen sen cubrir, o que incide en que estemos
nesta situación. Pregunta cal é a situación das partidsa do concello a data de hoxe. O Sr. Alcalde
dille que neste momento non o sabe, pero que as partidas están vinculadas e que se poden facer
transferencias. O Sr. Tallón di que se contemplan poucos postos de traballo para a
administración, eque cada 3.000 habitantes debería haber un administrativo e un auxiliar, e que
aquí hai máis de dezaseis mil habitantes, e que os postos de traballo son moi insuficientes para
atender a tanta poboación. O Sr. Alcalde respóndelle que o servicio que se dá ós veciños é
eficiente e que o cadro de perosal é o reflexado no presuposto. O Sr. Tallón dille que o persoal é
eficiente pero insuficiente, e pregunta se os ingresos están axustados á realidade. O Sr. Alcalde
di que as partidas están vinculadas, e que en caso de que haxa algún problema, as partidas están
vinculadas. O Sr. Tallón pregunta que importe se contempla das urbanizacións, e o Sr.
Secretraio di que en total de obras son 721200 euros. O Sr. Tallón pregunta polo importe desas
urbanizacións que se van aprobar, e o Sr. Secretario dille que está todo en global, de todo o ano,
pero que llo poderán dicir abaixo.-----O Sr. Noriega manifesta que lle dá a sensación de que se están a repeti-los argumentos
de anos pasados, e que polo tanto os argumentos dados en outras ocasións sobre este tema e
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deste o seu grupo, continúan vixentes. Opina que, sen embargo, parece que os presupostos
deste ano están máis completos ca outras veces, pero que aínda así, falta o avance dos primeiros
seis meses. Di que este é un presuposto que non planifica senón que xustifica gastos xa
realizados. Opina que eso non é a finalidade dos presupostos dun concello, pero que en Teo
leva acontecendo esto durante toda a lexislatura. Opina que este é un presuposto que será
seguramente prorrogado ó ano que vén, como os anteriores, e que está orientado a resistir ata as
eleccións municipais. Cre que este é un presuposto non do Teo que queren, senón do Teo que
xa foi, e que aquí se anda sempre ó revés. Di que destaca unha baixada importante na
porcentaxe de inversións respecto ó ano 2001: que se pasou de que no ano 2001 as inversións
correspondían ó 25% dos gastos a que no ano 2002 as inversións corresponden ó 20% dos
gastos, e que deste 20% a metade non son novas inversións, senón que son inversións de
reposición de infraestructuras danadas. Segue dicindo que, por outra parte, destaca o aumento
considerable en gastos correntes, que pasan do 48% do ano 2001 ó 54% no ano 2002, e que
máis da metade deste 54% destinase a materiais e suministros, onde se atopan cousas tan
variadas como os festexos populares ou as limpezas de cunetas, que xa se sabe como se
contratan. Con respecto á previsión de ingresos, opina que estes se están maquillando para que
non haxa un desfase respecto ós gastos. Pregunta se na previsión de ingresos por imposto de
obras figuran a SAUR-3 e a SAUR-2, a aprobación da cal se trae hoxe aquí. O Sr. Secretario
respóndelle que si. O Sr. Nopriega di que entón se están contemplando ingresos que non se van
dar este ano, e que se estarían, en definitiva, maquillando as contas, xa que habería un desfase e
unha débeda encuberta. O Sr. Alcalde respóndelle que o concello non ten ningún crédito. O Sr.
Noriega di que non se trata deso, xa que o que se ve é que diminúen as inversións e aumentan
outras partidas, como xa dixo. Manifesta que, en canto ó anexo de persoal, pouco ten que dicir,
xa que aparece recollido neste presuposto un anexo idéntico ó do exercicio pasado, e que esto
fundamentalmente acontece porque o Sr. Alcalde inexplicablemente mantén conxelado o
proceso da oferta de emprego público que se fixo no seu momento, e que os motivos os debe
saber só el, pero que aínda así, lles sorprende que xa circulen nomes de futuros traballadores
deste concello, como o do próximo membro do gabinete de prensa. Di que, por tódolos motivos
expostos, o seu grupo municipal non vai apoia-los presupostos. O Sr. Alcalde manifesta que
esto non lle extraña, xa que leva dezaoito anos no concello e que neses tempo nunca veu que o
BNG apoiara uns presupostos municipais. Di que o Sr. Noriega dixo no anterior pleno que se
gastaban moitos cartos en obras e que agora dixo que quería máis obras, que non hai quen o
entenda.-----O Sr. Filloy opina que os presupostos deberían ser feitos con rigor e tamén
administrados con rigor, e que cre que algo lle advertiron ó Sr. Alcalde desde o Consello de
Contas ó respecto de que non estaba administrando os presupostos convenientemente. O Sr.
Alcalde dille que non ten datos deso que di o Sr. Filloy neste momento, e que estarán abaixo.
Este di que se sinte enganado, xa que se pretende aprobar uns presupostos cuns ingresos que
saben que non se van producir este ano. O Sr. Alcalde respóndelle que aquí non se trata de
enganar a ninguén, xa que tódolos concelleiros tiveron dez días para estudia-los presupostos. O
Sr. Filloy di que ninguén o pode obrigar a vir aquí mira-los presupostos antes das Comisións
Informativas, e que o Sr. Alcalde debería terlles mandado unha copia . O Sr. Alcalde repítelle
que tiveron dez días para estudialos. O Sr. Filloy dille ó Sr. Alcalde que sería bo que se axustara
ós presupostos, xa que cre que xa lle fixeron algunha chamada de atención por cambiar partidas.
O Sr. Tallón di que o Sr. Alcalde ten dedicación exclusiva, pero que os demais veñen ó
concello cando poden, e que o Sr. Alcalde debería mandarlles unha copia a todos. Manifesta
que se poden dar dúas situacións, que haxa unha débeda manifesta ou que o endebedamento

Página 4 de 7

sexa debido a deixa-las facturas dormindo no caixón, que sería unha débeda encuberta. Di que é
obrigatorio por lei que haxa no expediente unha relación de inversións, e que el non a veu. O Sr.
Alcalde dille que se fai unha previsión e que as cousas se fan escalonadamente. O Sr. Tallón di
que a lei especifica que hai que facer un desglose, e que opina que, por exemplo, as partidas de
cultura e deporte se manteñen e que máis ben escasean. O Sr. Alcalde dille que esas partidas se
manteñen e aumentan.--------O Sr. Noriega manifesta que o Sr. Alcalde dixo antes que o BNG non quería que se
gastasen tantos cartos en obras, e que o que eles criticaron foi a non igualdade de oportunidades
na contratación, e que non dixeron que estivesen en contra de que se fagn máis obras. Di que
eles responden por esta lexislatura, e non polas demais, e que xa que tódolos presupostos que se
lles presentaron durante esta etapa foron iguais, e que sempre se trata de face-la mesma xogada,
que non poden apoiar estes presupostos. Segue dicindo que desde o BNG están convencidos de
que, chegado o momento, será necesario facer unha auditoría que poña luz na situacion
económica do concello e que clarifique unha situación que consideran de endebedamento
encuberto. Manifesta que tamén agardan con expectación polo resultado da auditoría realizada
polo Consello de Contas, que xa sabe que tamén se realizou noutros concellos. Di que,
sintetizando, o seu grupo non pode apoia-los presupostos municipais porque non planifican,
senón que xustifican gastos, porque baixan as inversións reais, porque prevén ingresos para
equilibrar gastos que non se darán este ano, como os dos SAURs, e porque non planifican nada
na política de persoal.
O pleno do concello, por sete votos a favor (dos Sres. Blanco Martínez, Castroagudín
Valladares, Mata Iglesias, Aller Suárez, Fernández Fernández, Parajó Liñares e Hombre Eiras) e
cinco en contra ( dos Sres. Noriega Sánchez, Tallón Mesías e Filloy Villar, e das Sras. Bugallo
Rodríguez e Amieiro Rodríguez), sendo o número legal o de dezasete e o de asistentes o de
doce, acorda:
1º.- Aprobar inicialmente o presuposto desta entidade para o exercicio de 2002, a contía
do cal quedou fixada, tanto en gastos como en ingresos, na cantidade de euros cinco millóns
setecentos vintetrés mil douscentos trinta e dous, asignándolle a cada un dos capítulos as
seguintes cantidades:ESTADO DE GASTOS
Capítulos

DENOMINACIÓN

EUROS

1

A) OPERACIÓNS CORRENTES
Gastos de persoal

2

Gastos en bens correntes e servicios

3

Gastos financeiros

4

Transferencias correntes

6

B) OPERACIÓNS DE CAPITAL
Investimentos reais

7

Transferencias de capital

10

8

Activos financeiros

0

1.146.648,56
3.097.650
1.660
297.785

1.167.033,44
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9

Pasivos financeiros

12.445
SUMA TOTAL DE GASTOS

5.723.232

ESTADO DE INGRESOS
Capítulos

DENOMINACIÓN

EUROS

1

A) OPERACIÓNS CORRENTES
Impostos directos

2

Impostos indirectos

721.200

3

Taxas e outros ingresos

438.700

4

Transferencias correntes

1.631.732,68

5

Ingresos patrimoniais

6

B) OPERACIÓNS DE CAPITAL
Alleamento de investimentos reais

7

Transferencias de capital

8

Activos financeiros

0

9

Pasivos financeiros

61,31
SUMA TOTAL DE INGRESOS

1.621.177

15.651,01

610
1.294.100

5.723.232

2º.- Aprobar igualmente as Bases de execución do antedito presuposto.3º.- Aproba-lo cadro de persoal que figura no expediente.-------4º.- Que se expoña ó público polo prazo de quince días hábiles, para efectos de reclamacións, consonte o preceptuado no art. 150.1 da citada Lei.------5º.- Que no suposto de non presentarse reclamacións na súa contra se considerará definitivamente aprobado, debendo cumprirse o trámite da súa publicación, resumido por capítulos,
no Boletín Oficial da Provincia e no taboleiro de anuncios da Consistorial, xuntamente co cadro
de persoal e a relación de postos de traballo, segundo dispoñen os arts. 127 do Real Decreto
Lexisla- tivo 781/1986, do 18 de abril, e 150.3 da repetida Lei; e noutro caso procederáse de
acordo co previsto no número 1 deste último artigo.---6º.- Que de conformidade co número 4 do mesmo artigo, se remita copia do referido presuposto á Administración do Estado e á Comunidade Autónoma.-------Neste momento abandonan a sala os Sres. Noriega Sánchez e Filloy Villar.------3.- APROBACION DEFINITIVA DO PLAN PARCIAL SAUR-2.--O Sr. Alcalde dá conta do expediente para a aprobación definitiva do Plan Parcial do
SAUR-2. Pregunta cal foi o dictame da Comisión Informativa. O Sr. Secretario informa de que
quedaron en que se posicionarían no pleno, e que houbo dúas alegacións ó Plan. --------O Sr. Tallón manifesta que non veu se se contemplan as compensacións para o concello,
e o Sr. Secretario di que agora non ten por que estar eso reflexado. O Sr. Tallón pregunta se se
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especifica onde van estar situadas as parcelas que se lle van dar ó concello, e o Sr. Secretario di
que non ten por que aparecer agora. O Sr. Alcalde pide que entre o arquitecto municipal, para
respostar ás preguntas que se lle fagan sobre este tema.
Entra o arquitecto municipal, e o Sr. Alcalde trasmítelle as preguntas do Sr. Tallón. O
arquitecto municipal di que se definen cales son as parcelas do concello e as dos propietarios no
proxecto de compensación. Manifesta que a Lei do Solo di que se fará co proxecto de
compensación, pero que se pode facer antes, aínda que opina que eso non ten sentido, xa que
nin sequera se sabe quen son tódolos propietarios nin cales son os demais elementos valorables.
Di que si se sabe a superficie correspondente ó 10% do aproveitamento lucrativo, pero non
onde, pero que o concello vai tutelar toda a xestión e ten a capacidade de dicir onde se lle vai
dar.-A Sra. Bugallo di que efectivamente ás veces esto se fai con antelación, e que neste caso
se fixo así, sinalando a zona verde do plano de zonificación, e que no plano xeral de
ordenamento, nas páxinas 11 e 31 xa se ve a zona onde se asigna o 10%. Opina que sorprende
que se pase o Plan Parcial, cando segue mantendo fallos, como que a consellería computabiliza
os semisotos e na memoria presentada en agosto se di que se permiten os semisotos sen
computa-la edificabilidade, en contra do informe da Consellería. Manifesta que outra cuestión
que apunta a Consellería é que a relación da propiedade afectada non coincide coa presentada
agora. Opina que este plan parcial pode ser legal, pero que é moi mellorable, sobre todo no
aspecto do interese social, e que para eso están eles alí. Cre que as zonas de equipamentos está
en zonas vergoñosas, e que máis da metade está afectada pola liña de edificabilidade. Di que a
zona de equipamento escolar é tamén vergoñosa, xa que é unha zona pegada ó vial previsto pola
Consellería. Manifesta que a zona de dominio e uso público, das páxinas 11 e 31 son o 10% que
se lle entrega ó concello e está afectada polo novo vial e a súa zona de afección.Segue dicindo
que eses 10% debería ser zona de equipamento para o concello, e que é unha zona verde na que
se impide a construcción de equipamentos, segundo o apartado G da ordenanza, e que na
páxina 37 se di que o concello ten obriga de manter esta zona verde. Manifesta que, en cambio,
na zona verde propia e privada si se permite edificar, e que as pistas polideportivas e polo tanto
non para utilización pública.--O arquitecto municipal manifesta que se está dicindo que o 10% xa está asignado, pero
non está asignado en zona verde, e que ten que haber dezaoito metros por vivenda e por cada
cen metros cadrados construidos, e que eso son as zonas verdes, e non as de aproveitamento
lucrativo; cre que se están confundindo termos, e que se están confundido as zonas verdes e de
equipamento coa zona do 10% de aproveitamento lucrativo, e que hai concellos que están
pedindo o 10% antes, para construir vivendas de protección pública ou de interese social, e que
por exemplo, Ames e Santiago venderon esas zonas .Di que, polo que ten entendido, Teo pensa
dedicalo a vivendas de protección pública. A Sra. Bugallo dille que nos outros SAURs se
vendeu, e que aquí tamén aparece a posibilidade de vendela. O Sr. Alcalde di que o que se
vendeu foi para comprar outros terreos e bens públicos.--------O Sr. Tallón manifesta que agradece as explicacións do arquitecto municipal, pero que
ten dúbidas para poder decidi-lo seu voto, polo que lle gustaría que este tema quedase sobre a
mesa para poder estudia-lo mellor, e que, en caso contrario, que se vai abster.--A Sra. Bugallo manifesta que que algo sexa legal non quere dicir que sexa xusto ou que
non se poida mellorar, como no caso da variante da C-541, e di que ó Sr. Alcalde se lle enche a
boca falando de que sempre defende o interese dos veciños, pero que parece que o que este
grupo de goberno defende é o interese da constructora. Segue dicindo que as zonas de
equipamento quedan nas zonas privadas, mentras que as zonas afectadas polas estradas son as
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que se dan para uso público, e que aquí se ve que vai haber gastos e máis gastos e poucos
beneficios, e que os beneficios virán se se vende o 10%, xa que hai posibilidade. Pídelle ó Sr.
Alcalde que non ofenda a intelixencia da xente, cando vendeu unha finca na Ramallosa a seis
mil pesetas metro cadrado e quixo que a corporación mercase outra por dezaseis mil pesetas
metro cadrado. O Sr. Alcalde di que cando se fixo o convenio, se dicía que se podía vender ou
cambiar noutro lugar, e que eso non tiña nada que ver co boom urbanístico que veu despois.----O Pleno do concello, por sete votos a favor (dos Sres. Blanco Martínez, Castroagudín
Valladares, Mata Iglesias, Fernández Fernández, Aller Suárez Parajó Liñares e Hombre Eiras),
dous en contra (das Sras. Bugallo Rodríguez e Amieiro Rodríguez) e unha abstención(do Sr.
Tallón Mesías), sendo o número legal o de dezasete e o de asistentes o de dez, acorda:-- A aprobación definitiva do Plan Parcial SAUR-2 .----Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as dez horas e dez
minutos, estendéndose a presente acta, que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario acctal. que
certifico.
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Filloy di que viu no xornal que o río pasou sobre a Burga, e que logo quere ve-lo informe do
Seprona sobre eso. O Sr. Alcalde di que o outro día tamén houbo unha inundación na súa casa,
xa que caeu moita auga, e que lle fixo un gran estrago, e insiste en que se está falando doutra
obra.
O Sr. Neira manifesta que esta é unha segunda fase, outra fase nunha obra global, e
pregunta se se rematou a primeira fase. O Sr. Alcalde respóndelle que agora non ten eses datos,
e que simplemente se trata de manda-lo mesmo que xa se mandara, pero redactado doutro
xeito. O Sr. Neira pregunta se está clara a titularidade municipal dos bens, e se hai papeles sobre
eso. O Sr. Alcalde di que é na Burga e no Xirimbao, e que eso xa se supón. Manifesta que o
proxecto xa está aprobado e que non se lle vai dar máis voltas agora, que os terreos son de
concentración Parcelaria; segue dicindo que o concello xa ten as fichas, que logo mandarán os
títulos. O Sr. Neira pregunta se a inversión se axusta á legalidade, e o Sr. Secretario respóndelle
que estima que si.-------O Sr. Fandiño pregunta se non se puido solicitar un papel para asegura-la titularidade. O
Sr. Secretario respóndelle que, tendo as fichas, non se estimou necesario. O Sr. Fandiño
pregunta se se fala dunha finca e dun camiño, e o Sr. Secretario di que son actuacións na zona
da Burga e do Xirimbao, e que son as dúas cousas.----O Sr. Tallón manifesta que non estivo no pleno do día vinte de xuño e que polo tanto
non sabe moi ben de que se trata. O Sr. Alcalde di que o proxecto xa foi aprobado, e que
simplemente se trata de manda-lo acordo redactado doutro xeito. O Sr. Tallón pregunta se se
teñen as cédulas de concentración parcelaria para asegura-la titularidade dos bens, e se non hai
dous anos para face-la concentración parcelaria. O Sr. Alcalde dille que por alí xa pasou.--------A Sra. Bugallo manifesta que quere matizar dúas cuestións: en primeiro lugar, que o feito
de non te-los títulos de propiedade mostra o funcionamento do concello, e que en segundo
lugar, máis que unha aprobación de proxectos, debería haber unha reprobación. Di que as
consecuencias das obras na Burga están ahí, que hai un informe do Seprona, e outro de Augas
de Galicia e que se veu que se eliminou a vexetación riparia polo asulagamento da Burga, como
xa se advertira. Opina que, se ó Sr. Alcalde o que lle interesa é que esto non volte a ocorrir, que
debería empegar cartos para que esta zona non volva a asulagarse, e que debería solicitarse un
proxecto alternativo para a rehabilitación da Burga. Cre que no Xirimbao, a situación é
lamentable e que a solución non é poñerlle un mirador de formigón. Opina que eso non é
turismo de naturaleza, e que alí hai moito que facer, xa que as zonas comúns están sucias, a
ponte segue pechada e que hai que facer sendeiros e non un aparcadoiro de formigón.--No segundo turno de palabra, o Sr. Filloy manifesta que estivo lendo da acta do día
20-06-02 e que el entende que alí se fala de acepta-la subvención da Deputación, e non de
aproba-los proxectos. Di que lle preocupa que se fagan obras alí, xa que veu a moción que
presentara no seu momento o BNG, e que naquel pleno se dixo que o técnico director vixiaría
as obras e que informaría. Opina que esa obra se fixo mal, e que o Seprona dixo que había que
deixar cinco metros da beira do río e que agora aínda non estamos en época de máxima
enchenta e que asulagou a zona da Burga . Di que lle preocupa que se aprobe algo que está mal,
e pregúntalle ó Sr. Alcalde se segue tendo confianza nese técnico que dirixe as obras. O Sr.
Alcalde dille que ten total confianza nel. O Sr. Filloy di que non pode culpar ó Sr. Alcalde, pero
que alguén con coñecementos debeu ir alí a comprobar.--------O Sr. Neira di que hai que ver os informes sobre o tema, e comprobar se as obras están a
cinco metros. O Sr. Alcalde responde que aquí se está a falar doutra obra. O Sr. Neira di que esta
obra está pegada á anterior, e que se se quere aprobar esto, que se aprobe, xa que parece leva-lo
mesmo camiño de ilegalidade que o outro.------
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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. Alcalde manifesta que este expediente quedara anteriormente sobre a mesa, e que
xa veu o informe de Norcontrol que se solicitara. Di que había un escrito da Asociación de
Veciños “Baiuca” e que logo presentaron outro escrito retirando o primeiro. Opina que se pode
facer constar na licencia que o concello se reserva a facultade de inspecciona-las instalacións. O
Sr. Secretario di que eso xa se supón, pero que se fará constar.O Sr. Filloy manifesta que a destilación se fai con lume, e que o alcohol é volátil e pode
haber un incendio. Cre que esto non se debería aprobar así, e que alí hai destiñación, como se
menciona no informe de Norcontrol.-O Sr. Neira di alí se van destilar bebidas derivadas do augardente e tamén destiladas.
Opina que esto é unha cousa perigosa e nociva, e que está nun núcleo de poboación, e que pode
stalar calquera día por un erro. Di que Norcontrol no seu informe di que no proxecto non se fai
consta-lo tema da emisión de vapores e os ruidos das máquinas. Opina que esta industria é moi
perigosa.----O Sr. Fandiño pregunta quen firma o primeiro escrito, e respóndeselle que non ten firma,
que só ten un selo. O Sr. Fandiño di que entón é anónimo, e que ó segundo é o que hai que
darlle validez, e que oiu que o informe de Norcontrol non di nada, e opina que o que pasa é que
hai que saber ler as cousas e que o informe fala de unha serie de deficiencias e quje outras
cousas non as puideron valorar por que non se lles facilitou algunha información. O Sr.
Secretario manifesta que na Comisión Informativa todos estiveron de acordo con que o informe
non dicía nada do que se lle solicitara. O Sr. Fandiño manifesta que el non estaba convocado
para esa Comisión. Opina que a elaboración non significa necesariamente destilación, que pode
significar a elaboración de licores derivados da augardente sen que implique destilación. Cre que
sería bo que figurase que non se interprete como destilación, que xa que eles din que non o van
facer, non deberían ter inconveniente.-----O Sr. Parajó pregunta se só se pressentou unha alegación da Asociación de Veciños, e o
Sr. Secretario respóndelle que si. O Sr. Parajó di que a empresa di que alí non van destilar, que
está de acordo con que se lle engada eso na licencia.--O Sr. Hombre pregunta se o segundo escrito está firmado, e respóndeselle que si. O Sr.
Hombre pregunta se o segundo escrito fai referencia ó primeiro, e volven a responderlle que si.
O Sr. Hombre di que, entón, o primeiro escrito perde o carácter de anónimo.---O Sr. Tallón di que se fala de elaboración, embotellado e distribución, e non de
destilación. A Sra. Bugallo di que si se fala de cocción. O Sr. Alcalde di que pode ser de cocción
de azúcares ou de algo para maceración. O Sr. Tallón opina que se esto é algo perxudicial, non
debería ir alí.
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O Sr. Parajó manifesta que en vez de cincuenta millóns deberían mandar cincocentos, e
que hai que arreglar o que se poida e busca-las prioridades.----O Sr. Tallón maniféstase de acordo con que se arranxen as pistas, aínda que cre que hai
algunhas máis urxentes que as que se meten agora, como no medio da aldea de Regoufe e
outras en Luou, pero cre está de acordo con que se arranxen tamén estas.------O Sr. Noriega opina que ó equipo de goberno lle importa poucoo que o BNG opina
sobre o POS, xa que di que solicitaron varias veces un consenso sobre as necesidades
existentes, que se diversifique a realización dos proxecto de que se integren os proxectos nun
plan global, e di que tamén critican que non se lles dá a oportunidade de aportar cousas ós
proxectos. Cre que sempre se presentan os proxectos no límite de prazo, e que así xa non hai
nada que facer. Di que este POS é o mesmo, que non se presenta un plan global, que sempre é o
mesmo inxenieiro e que non se explican os criterios de por que se collen estas obras e non
outras. Manifesta que non entran a valora-las obras, senón o procedemento.------No segundo turno de palabra, o Sr. Filloy manifesta que segue na mesma ignorancia que
ó principio e que cos datos que ten non pode pronunciarse.----O Sr. Fandiño reitérase no dito anteriormente, e que as formas lle parecen reprobables,
aínda que cre que tódalas pistas están mal.----O Sr. Tallón quere expresa-lo rogo de que se escoiten as suxerencias a próxima vez.-----O Sr. Noriega reitera que non hai diálogo, e que se presentan as cousas no límite de
prazo sen escoitar ningún tipo de iniciativa.---O pleno do concello, por doce votos a favor (dos Sres. Blanco Martínez, Castroagudín
Valladares, Cajaraville Campos, Ouro Calvelo, Aller Suárez, Fernández Fernández, Mata
Iglesias, Parajó Liñares, Hombre Eiras, Fandiño Pazos e Tallón Mesías e da Sra. Blanco
Fernández), un en contra (do Sr. Filloy Villar) e tres abstencións(do Sr. Noriega Sánchez e das
Sras. Bugallo Rodríguez e Amieiro Rodríguez), sendo o número legal o de dezasete e o de
asistentes o de dezaseis, acorda:-------1º.- Aproba-lo PLAN DE INVERSIÓNS MUNICIPAIS DE 2003, no que se recollen as
inversións que o concello ten previsto realizar no POS 2003, integrado polas seguintes obras e
conforme coa financiación que se indica:-------

Nº orden e denominación

Importe total

1.-Afirmado e acondicionamento
de pistas en Regoufe, Lamas e
Seixo
2.- Afirmado e acondicionamento
de pistas en S. Sadurniño
3.- Afirmado e acondicionamento
de pistas en Mouromorto
e
Cacheiras
4.- Afirmado e acondicionamento
de pistas en Recesende, A
Hermida e Vilar de Calo
5.- Saneamento e abastecemento

58.178,83

Estado
+
Deputación
55.269,89

55.503,82

52.728,63

2.775,19

55.880,94

53.086,89

2.794,05

55.289,93

52.525,43

2.764,5

49.159,38

43.701,41

2.457,97

Concello
2.908,94
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pedi-los informes que estime necesarios. O Sr. Noriega di que denunciaron este feito no seu
momento, xa que non se lles informou e non se consultou ós veciños. Agora, catro meses máis
tarde, di que chega a resposta do INEGA decindo que colaboran , pero que ten que paga-lo
concello. Manifesta que está seguro de que o Sr. Alcalde sabe onde se vai ubica-lo parque eólico
e que o queren ocultar. O Sr. Alcalde respóndelle que non hai quen os entenda, que se se lles
informa está mal, e que se non se fai, tamén está mal. O Sr. Noriega di que se calquera lugar do
concello é susceptible de estudio, entón deberían poñerse cincocentos parques e non un só. Pide
un pouco de claridade, e di que o único lugar susceptible de aproveitamento eólico no noso
concello é Lampai, polo que sería o colmo que se escollese outro lugar.
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.
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BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN OR DINARIA DO PLENO DO CONCELLO
QUE TIVO LUGAR O DÍA 27 DE DECEMBRO DE 2002.
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. Martiño Noriega Sánchez
Dª Ánxela Bugallo Rodríguez
Dª Soedade Amieiro Rodríguez
D. Manuel Tallón Mesías
Dª Mª Angélica Blanco Fernández
D. Miguel A. Hombre Eiras
D. F. Manuel Parajó Liñares
D. José Manuel Neira Picallo
D. Mario Fandiño Pazos
D. Manuel A. Filloy Villar
Secretario:
D. Jesús Naveira Vázquez.

Na casa do concello de Teo, a vintenove de
decembro de dous mil dous.--------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 tódolos seus membros, 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,
pasándose a coñecemento e resolución dos asuntos
incluídos na seguinte ------ORDE DO DÍA:

1.- ACTA DA SESION ANTERIOR .---O Sr. Presidente inquire se algún dos Sres. Edís
presentes desexa formular observacións ó borrador
da acta da sesión que tivo lugar o día 29 de
novembro pasado, e que foi distribuido coa
convocatoria da actual.-----O Sr. Filloy manifesta que no punto 2, e durante o
seu segundo turno de palabra, onde di ”...Opina que
esa obra se fixo mal, e que o Seprona dixo que había que deixar cinco metros da beira do río...”,
hai que engadir “... en período de máximas enchentas anuais”.O Sr. Castroagudín manifesta que no punto cuarto, relativo ó P.O.S. 2003, na relación de
proxectos, onde di “2.- Afirmado e acondicionamento de pistas en San Sadurniño”, debe dicir
“2.- Afirmado e acondicionamento de pistas en San Sadurniño e Vilar de Arriba”.------O Pleno do concello, por unanimidade, acorda aproba-lo borrador da acta da sesión do
día 29 de novembro unha vez realizadas as correccións propostas, e que se rexistre no libro
correspondente.------O Sr. Alcalde pregunta se hai algunha moción de urxencia, e di que o seu grupo ten
dúas. O Sr. Noriega Sánchez manifesta que o BNG ten cinco.-- MOCIÓN DO BNG SOBRE O PROXECTO DE LEI DE REFORMA DA LEI
REGULADORA DAS FACENDAS LOCAIS.- O Sr. Noriega dá lectura á moción do BNG
sobre “O proxecto de Lei de reforma da Lei Reguladora das Facendas Locais” . Di que a
urxencia se xustifica porque considera que hai que reforma-lo sistema para conseguir reforza-la
autonomía das corporacións. Di que non está de acordo co proxecto do PP, porque o considera
lesivo para os concellos de menos de cen mil habitantes, cunha poboación dispersa e
embellecida, como é propio de Galicia, e considera que non se adapta á problemática galega.----
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O Sr. Alcalde manifesta que hai un acordo do goberno e a FEMP. Cre que este tema está
aínda verde, polo que non considera a urxencia desta moción. O Sr. Noriega di que ese acordo é
lesivo para Galicia e os seus municipios.------Sometida a votación a urxencia desta moción, acádanse tres votos a favor (do Sr.
Noriega Sánchez e das Sras. Bugallo Rodríguez e Amieiro Rodríguez), dez en contra (dos Sres.
Blanco Martínez, Castroagudín Valladares, Cajaraville Campos, Ouro Calvelo, Fernández
Fernández, Aller Suárez, Mata Iglesias, Parajó Liñares e Hombre Eiras e da Sra. Blanco
Fernández), e catro abstencións (dos Sres. Filloy Villar, Neira Picallo, Fandiño Pazos e Tallón
Mesías), polo que non se aproba a urxencia desta moción, e non se inclúe na orde do día.-------- MOCIÓN DO BNG SOBRE A VIOLENCIA DE XÉNERO.-A Sra. Bugallo dá lectura á moción do BNG sobre “A violencia de xénero”. Manifesta
que desde que se elaborou esta moción, éste é o primeiro pleno no que poden presentala, e que
este é un tema que lles preocupa, ó contrario que ó Sr. Alcalde, que non a meteu na orde do día.
O Sr. Alcalde di que o grupo de goberno tamén tén unha moción sobre este tema, pero que é
máis completa, e que é a adhesión ó compromiso que mandaron da Consellería e da FEGAMP.
O Sr. Noriega di que as dúas mocións non teñen por que ser incompatibles.O Sr. Alcalde di que
agora mandan este acordo despois de que se estivese ultimando o tema, e que polo tanto non
van apoia-la urxencia da moción do BNG. ---Sometida a votación a urxencia desta moción, acádanse oito a favor (do Sr. Noriega
Sánchez, Filloy Villar, Neira Picallo, Fandiño Pazos, Tallón Mesías, e das Sras. Bugallo
Rodríguez, Amieiro Rodríguez e Blanco Fernández) e nove votos en contra ( dos Sres. Blanco
Martínez, Castroagudín Valladares, Cajaraville Campos, Ouro Calvelo, Fernández Fernández,
Aller Suárez, Mata Iglesias, Parajó Liñares e Hombre Eiras), polo que non se aproba a urxencia
desta moción, e non se inclúe na orde do día.-O Sr. Filloy solicita explicación de voto e di que vota a favor porque este tema vai máis
alá de ideoloxías, e que considera que se debería facer unha soa moción sobre o tema, e
aprobala co acordo de todos.-O Sr. Alcalde di que, xa que se está falando deste tema, se pode tratar agora da moción
do grupo de goberno.2.- MOCIÓN DO PP SOBRE A ADHESIÓN Ó PROTOCOLO XERAL DE
ACTUACIÓNS NO ÁMBITO LOCAL CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO.
O Sr. Alcalde da lectura á moción do grupo popular sobre “A adhesión ó protocolo xeral
de actuacións no ámbito local contra a violencia de xénero”, que copiada literalmente, di o que
segue:” No 25 de novembro, día internacional contra a violencia de xénero, este concello,
comprometido na loita pola erradicación da violencia en tódalas súas manifestacións, manifesta
a súa vontade de adherirse ó protocolo asinado pola FEGAMP e a Consellería de Familia e
Promoción do Emprego, Muller e Xuventude, como marco para a coordinación de esforzos, que
desde os ámbitos institucionais e asociativos se están a realizar, de cara a unifica-las
metodoloxías de actuación no conxunto de medidas de prevención e atención ás mulleres
víctimas de violencia.= Esta adhesión supón un compromiso por parte deste concello
encamiñado a procura-la erradicación, dentro do termo municipal, da violencia de xénero,
colaborando na medida das súas posibilidades na realización das seguintes actividades: Campañas de prevención de violencia de xénero, facilitando folletos, carteis e guías, que,
colocados en lugares visibles, teñan como fin previr e asesorar ás mulleres víctimas de
violencia.=- Publicidade axeitada do teléfono 900 400 273 de atención á muller as 24 horas do

Página 3 de 12

día.= - Posta a disposición de direccións telefónicas e servicios de atención específica en materia
de violencia de xénero.= - Colaboración cos Centros de Información á Muller da comarca para a
realización de xornadas de prevención da violencia.=- Colaboración na formación dos membros
da policía local e técnicas/os locais en temas de xénero e prevención da violencia.= Coordinación con outras entidades ou organismos para solventa-las necesidades das mulleres
víctimas de violencia, dentro das competencias propias de cada colectivo.= - Colaboración nas
situacións de emerxencia que se produzan coas mulleres víctimas da violencia, dentro das súas
competencias, facilitando na medida do posible e en caso de ser necesario, aloxamento e/ou
traslado de urxencia.=- Elaboración, na medida das súas posibilidades, dos seus plans de
igualdade e nos que se especificarían as actuacións a realizar nos casos de violencia.=- En
consecuencia, esta corporación acorda a aprobación da adhesión ó referido protocolo nos
termos que figuran na anterior exposición.= Deste acordo expediranse certificacións para o
Servicio Galego da Igualdade e para a Federación Galega de municipios e Provincias ó obxecto
do seu coñecemento e desenvolvemento.”
Sometida a votación a urxencia desta moción, esta é aprobada por unanimidade e
incluida na orde do día.-------O Sr. Filloy di que, como dixo antes, nunha moción deste tipo hai que estar de acordo, e
que non tén discusión posible.
O Sr. Fandiño opina que lle parece algo anacrónico que se rexeite unha moción sobre a
violencia de xénero polo feito de que a presente outro grupo, e que o Sr. Alcalde contraataca o
rexeitamento dunha moción ofrecendo un acordo que manda a Consellería a tódolos concellos.
Pregunta por qué non se incluiu este tema na orde do día e di que el tén que estar de acordo
coas dúas mocións.--------O Sr. Neira pregunta por qué esta comunicación da Consellería non tén rexistro de
entrada, e respóndeselle que foi unha carta persoal que chegou para o Sr. Alcalde, e o Sr. Neira
di que hai que rexistrala, que senón será outra irregularidade máis.-----O Sr. Noriega di que eles están de acordo coa moción, e que o Sr. Alcalde non pode
comportarse deste xeito, xa que hai temas que poden consensuarse.----Sometida a votación, esta moción é aprobada por unanimidade.
A Sra. Amieiro solicita explicación de voto e manifesta que vota a favor coa condición
de que esta documentación sexa oficial.-------- MOCIÓN DO BNG PARA QUE O PLENO TRANSLADE Ó CONCELLO DE
SANTIAGO A SOLICITUDE QUE CONTEMPLE NO SEU PXOM UNHA RESERVA DE
ESPACIO PARA UN TRANSPORTE RÁPIDO DE SUPERFICIE.---O Sr. Noriega dá lectura á moción do BNG para que “o pleno translade ó concello de
Santiago a solicitude que contemple no seu PXOM unha reserva de espacio para un transporte
rápido de superficie”.
O Sr. Noriega manifesta que nos vindeiros anos a comarca vai decidir o que quere ser a
través dos PXOMs, e opina que Teo tén que ter voz propia. Manifesta que hai que soluciona-la
problemática de comunicación, e que é necesario un transporte rápido de superficie, que xa se
contempla en outros concellos, e que é lóxico que se faga tamén en Teo.--------O Sr. Alcalde manifesta que non considera que esta moción sexa urxente, porque entre a
comarca e a mancomunidade hai conversas sobre este tema.---O Sr. Noriega di que o PXOM está agora en proceso e que aínda así o Sr. Alcalde non o
considera urxente. O Sr. Alcalde reitéralle que xa hai conversas sobre este tema.---------
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O Sr. Filloy opina que a comunicación entre Santiago e a comarca é complicada e que
algo habería que facer para busca-la solución máis axeitada, polo que di que ademais das
conversas que poden terse, que habería que apoiar tamén esta moción, independentemente de
quen a presente, polo que el vai votar a favor da urxencia.-----O Sr. Neira di que el tamén vai votar a favor e que lle resulta patético que o Sr. Alcalde
decida en nome dos seus compañeiros. O Sr. Alcalde responde que parece que o Sr. Neira está
exteriorizando o seu resentimento.---O Sr. Noriega manifesta que o Sr. Alcalde confunde a urxencia coa adecuación dunha
moción que se presentou en tempo e forma, e que merece que se discuta. Opina que o Sr.
Alcalde desprecia o traballo dun grupo de persoas, e que esta moción é independente das
conversas que poida haber.--O Sr. Parajó opina que hai que mirar de meter algo desto no noso PXOM, que habería
que estudialo na comisión de seguimento , e que no concello de Santiago que o propoña o BNG
de alí.--------A Sra. Blanco Fernández opina que éste é un tema prioritario, que hai diferentes
iniciativas que deben estudiarse e que tamén debería debatirse en Santiago e meterse no seu
PXOM.------O Sr. Noriega di que os intereses de Teo se deben defender neste pleno, que o BNG de
Santiago está disposto a asumir estas cousas, e que hai concellos coma Ames que teñen
excelentes relacións con Santiago e que o tren de cercanías irá para Santiago.--- Sometida a
votación a urxencia desta moción, acádanse oito votos a favor (do Sr. Noriega Sánchez, Filloy
Villar, Neira Picallo, Fandiño Pazos, Tallón Mesías, e das Sras. Bugallo Rodríguez, Amieiro
Rodríguez e Blanco Fernández) e nove votos en contra ( dos Sres. Blanco Martínez,
Castroagudín Valladares, Cajaraville Campos, Ouro Calvelo, Fernández Fernández, Aller
Suárez, Mata Iglesias, Parajó Liñares e Hombre Eiras), polo que non se aproba a urxencia desta
moción, e non se inclúe na orde do día.--------- MOCIÓN DO BNG SOBRE O SINISTRO DO “PRESTIGE” E SOLUCIÓNS
PERANTE A SÚA GRAVIDADE.--A Sra. Bugallo dá lectura á moción do BNG sobre “O sinistro do “Prestige” e solucións
perante a súa gravidade”. Manifesta que vai defende-la urxencia dun tema que só o considera
urxente se o di o grupo de goberno, e opina que o PP non considera urxente que se trate este
tema. Cre que é moi triste o que está pasando, e que que a xente do mar pida limosna, que as
praias estean cheas de petróleo e o ecosistema estea estragado non é algo que preocupe ó PP. O
Sr. Alcalde di que parece que só lle doera a nosa terra á Sra. Bugallo. Ésta manifesta que se
deben pedir e adoptar responsabilidades, e que hai unha evidente falta de medios, aínda que
segundo o PP todo está controlado. Di que o PP votou moitas veces en contra de medidas para a
defensa das costas, e que cre que ese partido ten pouco de popular.-----O Sr. Alcalde manifesta que o grupo de goberno tén outra moción sobre o tema, e que a
súa é máis completa, polo que poderían unificarse as dúas, aínda que sen meterse con ninguén.
O Sr. Noriega responde que a moción do BNG di a verdade, e que non se meten con ninguén,
xa que simplemente contan o que é a realidade. O Sr. Alcalde di que non está de acordo con que
se metan coa Xunta e o goberno central xa que opina que todos deben estar no mesmo carro
para soluciona-la cousa.--O Sr. Filloy opina que debería chegarse a un acordo, e que pode ser que se tomaran
medidas erróneas, pero que agora eso é secundario porque hai que ver de soluciona-lo tema.-----
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Sometida a votación a urxencia desta moción, acádanse oito votos a favor (do Sr.
Noriega Sánchez, Filloy Villar, Neira Picallo, Fandiño Pazos, Tallón Mesías, e das Sras. Bugallo
Rodríguez, Amieiro Rodríguez e Blanco Fernández) e nove votos en contra ( dos Sres. Blanco
Martínez, Castroagudín Valladares, Cajaraville Campos, Ouro Calvelo, Fernández Fernández,
Aller Suárez, Mata Iglesias, Parajó Liñares e Hombre Eiras), polo que non se aproba a urxencia
desta moción, e non se inclúe na orde do día.--------O Sr. Tallón di que quixo ser respectuoso con este pleno e que se lle dixo que non se ían
traer mocións, e que agora o grupo de goberno presenta dúas por urxencia. Di que vota a favor
porque éste é un tema moi importante, e que hai que ser solidario coa xente afectada
directamente por esta catástrofe.------O Sr. Alcalde di que xa que se trata este tema, vai dar lectura á moción que sobre esto
tén o grupo de goberno.-------3.- MOCIÓN DO PP SOBRE A CATÁSTROFE DO “PRESTIGE”.
O Sr. Alcalde dá lectura á moción do grupo municipal do PP sobre a catástrofe do
“Prestige”, que copiada literalmente, di o que segue:”Se para calquera rexión costeira a
seguridade no tráfico marítimo é dun interese fundamental, para Galicia con maior motivo,
debido á dimensión e importancia que a pesca, o marisqueo e a acuicultura adquire nesta
comunidade e a dependencia que destas actividades ten a nosa economía.= Galicia sitúase como
primeira comunidade pesqueira de Europa, debido ás altas taxas de producción primaria das
nosas augas e o seu mantemento depende en grandísima medida do grao de calidade ambiental
do medio mariño.= Por eso, a maior ou menor seguridade que se acade no tráfico marítimo, ten
unha referencia directa na integridade de persoas e capitais e no bó mantemento ambiental no
medio.= Nos últimos 30 anos, temos sufrido cinco accidentes de petroleiros, e hai uns días o
accidente do petroleiro “Prestige” pode supoñer un novo desastre ecolóxico e económico para a
nosa costa.= Pola Xunta de Galicia xa se arbitraron medidas urxentes que permitan de xeito
inmediato compensar ós armadores, tripulantes e mariscadores pola perda dos ingresos
previstos.= Non obstante, é necesario que polas administracións se adopten medidas que
permitan garantir unhas maiores medidas de seguridade no tráfico marítimo fronte ás nosas
costas.= É por esto que o Grupo Popular, diante do Pleno do concello de Teo, propón:= 1.Instar á Xunta de Galicia a:=a) A creación dunha comisión inetrministerial para que coa
colaboración da Unión Europea e do propio goberno galego, se poñan en marcha as accións
necesarias para palia-los danos económicos, sociais e ambientais que se deriven do sinistro do
buque “Prestige”.=b) A que as medidas extraordinarias e urxentes habilitadas pola Xunta de
Galicia, sexan tramitadas coa máxima celeridade. A tal efecto constituir oficinas temporais nos
concellos afectados co obxecto de informar e tramita-las axudas.=c) A elaboración dun plan de
actuacións que contemple tódalas tarefas de salvamento, contención, recollida e eliminación de
verquidos e rexeneración do litoral, contemplando tanto a recuperación biolóxica como a
paisaxística e medioambiental.=c) A requerir dos organismos competentes a adopción das
medidas necesarias para impedir que no futuro se repitan accidentes desta gravidade no litoral, e
que se estudie a posibilidade técnica do alonxamento do corredor marítimo máis alá das 28
millas actuais, para o transporte de cargas potencialmente perigosas.= 2.- Instar á administración
central e europea:= a) Que con toda urxencia se elabore un Real Decreto Lei de medidas
urxentes para facer fronte ás consecuencias económico-sociais para tódolos afectados, no que se
contemple: - Cobertura económica suficiente para tódolos colectivos afectados durante todo o
tempo que se extendan as consecuencias do sinistro(mariscadores, mariñeiros, empresas de
acuicultura e comercializadores).= - Exención total de pagos á Seguridade social.= - Exención
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doutros importos estatais (IRPF e sociedades) para as persoas e empresas afectadas.= Moratoria de créditos persoais e hipotecarios.= - Campañas publicitarias sufragadas con fondos
públicos, para recupera-la imaxe das zonas afectadas como destino turístico.= b) Que o tránsito
de barcos con mercancías perigosas e contaminantes fronte ás costas galegas, que discorre ó
amparo do Dereito de Paso Inocente, se faga con práctico a bordo, ou ben por fóra da mar
territorial.= c) O establecemento de rutas predeterminadas, con puntos de notificación
obrigatorios, para o acceso ás rías e portos galegos, cando o destino dos buques desas
circunstancias sexa Galicia.= d) Establecer novas normas de utilización de remolcadores, de
forma que éstes escolten ó barco con mercadorías perigosas ou contaminantes, desde a entrada
da ría ata o seu atraque e con remolque firme ó buque.= e) Promulgar nova normativa en
materia de practicaxe, de maneira que, do mesmo modo que se está procedendo a que haxa
buques que poidan atracar sen axuda do práctico. Aqueles outros considerados sub-estandar que se clasificarían segundo as normas europeas-, se lles obrigue a recoller ó práctico fóra das
rías.= f) Establecer unha rede de balizar-rádar(racones) que cubra tódolos puntos característicos
das entradas de cada ría.=g) Mellora-la información metereolóxica suministrada ós barcos, por
exemplo, mediante sistemas automáticos de transmisión continua, similares ós ATIS(Automatic
Terminal Information Service) de uso na navegación comercial.=h) Dipoñer normas de control
marítimo axudado(Advisory Control) de maneira que desde os centros de seguimento de tráfico
marítimo se informe ós barcos das diversas circunstancias da navegación.= i) Establecer
procedementos normalizados de entrada e saída de portos e rías.=l) Fixar requerimentos
mínimos de equipos operativos para navegar por augas interiores.=ll) Designar puntos de
fondeo dentro das rías ou nas proximidades dos portos, de maneira predeterminada.=m) Que
os novos petroleiros sexan dotados de sistemas duplicados de combustible, propulsión(dous
motores en cámaras separadas) e goberno(dúas hélices, dous timóns).=n) Que nos casos de
accidentes de buques sub-estándar, os donos da carga sexan corresponsables das
indemnizacións a que dera lugar o sinistro.=ñ) Que se estudie a posibilidade de que os
responsables da carga perigosa ou contaminante e o seu transporte, ou ben a súa aseguradora,
en caso de accidente con consecuencias para o medio ambiente, estean obrigados a presentar
nun prazo de 24 horas un Plan de limpeza e de reparación de danos, facéndose cargo dos gastos
do mesmo desde o principio, previndo, naturalmente, o seu resarcimento posterior, en caso de
que se demostre que o accidente non fora da súa responsabilidade.=o)Que as administracións
marítimas melloren a calidade e profundidade das inspeccións do Estado Rector do porto,
efectuadas ó amparo do Memorandum de París.=p) Que se aplique a proposta da Comisión no
caso do “Erika”, para crear un fondo especial europeo de compensación polos danos causados
pola contaminación.=q) Que a Comisión Europea desbloquee tódolos fondos posibles de
compensación, e asimesmo se proceda a moviliza-los fondos FIPOL.=r) Que pola Comisión
Europea se posibilite o concurso de tódolos instrumentos europeos posibles para as poboacións
afectadas por sinistros, tales como Fondos Estructurais e o recentemente creado Fondo de
Solidariedade.=s) Que se continúe coa mellora dos medios de salvamento e loita contra a
contaminación, segundo o acordado no Plan Nacional de Salvamento Marítimo 2002-2005
aprobado polo goberno, con especial atención a Galicia.= t) Que pola administración central se
artellen campañas de promoción de productos da pesca, da acuicultura e do marisqueo
procedentes da nosa comunidade, facendo especial fincapé na calidade, seguridade e
salubridade dos nosos productos “.Sometida a votación a urxencia desta moción, é aprobada por unanimidade, polo que se
inclúe na orde do día.
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O Sr. Filloy manifesta que o tema se comenta por si só, e que a moción debería facerse
chegar ás autoridades competentes, a ver se fan caso, e que hai que brindar apoio para que estas
cousas non volvan a suceder.O Sr. Fandiño dille ó Sr. Alcalde que se ía a presentar esta moción, que debeu facelo
incluíndoa na orde do día e que fose a comisión para desmenuzala. Di que nesta moción se
contemplan cousas xa aprobadas pola lexislación, e que lle pareceu oir que se trataba de instar a
Europa para que fixese un Ral Decreto. Cre que se se inclúe un erro tan burdo, que debería
mirarse máis. Di que de todos é sabido que o corredor de Fisterra é unha cidade sen lei, e que é
un perigo coñecido por todo o mundo. Opina que o menos malo é que pasasen os grandes
barcos sen luz, e que hai casos de barcos pesqueiros que desapareceron de repente. Di que o
único que vixiaba o caos de Fisterra era un remolcador da Coruña que se retirou
inexplicablemente de alí a principios de ano. Di que esta moción adolece do tema da vixiancia
das axudas, algo que si aparecía na do BNG. Manifesta que o accidente do “Casón” foi fai dez
anos, e que aínda están sen cobrar; Segue dicindo que as costas de Galicia pagarán as
consecuencias durante moitos anos e que moitos mariñeiros terán que reciclarse e dedicarse a
outras cousas.--------O Sr. Parajó di que partindo da base de que todo o que se fixo foi un desastre, e que cre
que había que darlle a razón ó capitán do “Prestige”. Lamenta que non se poidera facer un
moción conxunta sobre este tema.----A Sra. Blanco manifesta que cre que non se vai impedir que accidentes deste tipo volvan
a ocorrer, e que se estas mocións fan posible que se reduza a incidencia deles, que non deberían
presentarse só unha ou dúas mocións, senón duascentas. Cre que este tema está suficientemente
debatido, e que lamentablemente as mocións non van servir para nada.O Sr. Tallón manifesta que se vai abster e pide que se deixe este tema sobre a mesa ata
que se alcance un consenso.--A Sra. Bugallo manifesta que segue sen comprender como un grupo que non toma
medidas neste tema, agora presenta mocións ó respecto. Cre que esto é unha nova cortina de
fume, e que ela non pode pronunciarse sobre algunhas das cousas desta moción, porque
precisaría asesoramento técnico. Di que o maior remolcador de España, que estaba na Coruña,
foi trasladado a Xixón e que todos saben por qué. Di que deberían explicarse as medidas polo
miúdo, e que digan que se equivocaron e que non hai suficientes medios nin materiais na zona
afectada.-----O Sr. Ouro manifesta que quere mostra-la súa solidariedade e o seu apoio ós afectados, e
agradece-la labor dos voluntarios que colaboran. Di que o día 16 remitiu unha carta ó Sr.
Alcalde neste senso.-Sometida a votación esta moción, acada trece votos a favor (dos Sres. Blanco Martínez,
Castroagudín Valladares, Cajaraville Campos, Ouro Calvelo, Fernández Fernández, Aller
Suárez, Mata Iglesias, Parajó Liñares, Hombre Eiras, Filloy Villar, Neira Picallo e Fandiño
Pazos, e da Sra. Blanco Fernández), e catro abstencións( dos Sres. Noriega Sánchez e Tallón
Mesías e das Sras. Bugallo Rodríguez e Amieiro Rodríguez), polo que resulta aprobada.
- MOCIÓN PARA A COLOCACIÓN DUNHA MARQUESIÑA NOS TILOS.O Sr. Noriega dá lectura á moción sobre “A colocación dunha marquesiña nos Tilos”, e
manifesta que esto podería ser un rogo, pero que como cren que non se lle ía facer caso, que o
presentan como moción.------O Sr. Alcalde manifesta que a sensibilidade do grupo de goberno está en atender a todo
o mundo, e que cando hai algunha petición se mira e se toma en conta. Di que as marquesiñas
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dalí as fixo a Asociación de Veciños, e que se puxeron na ubicación que mellor consideraron
tanto eles como o concello. Non ve a urxencia desta moción, pois trátanse de atender tódalas
peticións en canto se pode, e considera que ésta non é a canle adecuada para esta petición. O Sr.
Noriega di que eles presentaron esta moción porque tamén son representantes do pobo que os
elexiu e que queren que se fagan as cousas. O Sr. Alcalde manifesta que aquí nunca fixo falla
presentar unha moción para esto.------Neste momento sae da sala o Sr. Ouro Calvelo.
Sometida a votación a urxencia desta moción, acada sete votos a favor (dos Sres.
Noriega Sánchez, Filloy Villar, Neira Picallo, Fandiño Pazos e Tallón Mesías, e das Sras. Bugallo
Rodríguez e Amieiro Rodríguez), oito en contra (dos Sres. Blanco Martínez, Castroagudín
Valladares, Cajaraville Campos, Fernández Fernández, Aller Suárez, Mata Iglesias, Parajó
Liñares e Hombre Eiras) e unha abstención( da Sra. Blanco Fernández), polo que non se aproba
a urxencia e non se inclúe na orde do día.---Neste momento volve a entrar na sala o Sr. Ouro Calvelo.------4.- ROGOS E PREGUNTAS .--------Toma a palabra en primeiro lugar o Sr. Filloy, e:--------1) Manifesta que en diferentes sesión plenarias se lle solicitou o apoio ó Sr. Alcalde para
a defensa das xustas reclamacións dos veciños afectados pola variante de Cacheiras, e que o
pleno por unanimidade de tódolos grupos municipais se lle deu o apoio ó Sr. Alcalde e se
ofreceron a acompañalo a onde fora preciso na xusta defensa dos veciños. Segue dicindo que
como descoñece a labor que realizou o Sr. Alcalde neste senso, así como os resultados que
obtivo coa súa xestión, se ve na necesidade de preguntar qué xestións se realizaron para
solucionar este problema, se se lle solicitou unha entrevista ó Conselleiro e que resposta deu éste
sobre o asunto. O Sr. Alcalde responde que se lle mandou unha petición ó Conselleiro con
acuse de recibo e que se lle reiterou novamente , tamén con acuse de recibo, e le as dúas cartas
enviadas. O Sr. Filloy manifesta que algo habería que facer para que o Conselleiro o reciba. Di
que existe un rumor de que na zona de Ferreiriño, nun dos terreos despoblados actualmente, hai
uns intereses urbanísticos que condicionan o trazado da variante, e pregúntalle ó Sr. Alcalde se
ten coñecemento desto e se sabe a quen pertencen eses terreos. O Sr. Alcalde responde que el
non é o notario desta zona, e que non sabe nada dese tema.----2) Manifesta que na entrada da Urbanización dos Tilos existía desde os tempos en que
era alcalde D. Ignacio Varela unha zanxa provista dunha reixa que recollía as augas pluviais
procedentes da estrada C-541. Di que o Sr. Alcalde mandou modifica-la zanxa e cambia-la reixa,
e que desde esa data nunca funcionou adecuadamente, atopándose na actualidade a maior parte
da reixa caída e a zanxa chea dos residuos que arrastra a auga da chuvia. Segue dicindo que en
diferentes plenos e diversos concelleiros informaron ó Sr. Alcalde deste problema, e manifesta
que sempre se lle respostou que se tomaba nota e que se solucionaría de inmediato, que se leva
así case tres anos. Pregunta que lle pode dicir ó Sr. Alcalde sobre este tema. O Sr. Alcalde
responde que esa obra se fixo varias veces, e que por alí pasan os buses e a rompen, que unha
solución será facer unha de ferro e soldala. O Sr. Filloy pregunta se o Sr. Alcalde será capaz de
cumpli-la súa promesa e respóndeselle que se manda a arranxar sempre que rompe.---3) Di que na urbanización dos Tilos existen varios buracos nas rúas, e que algúns foron
tapados fai aproximadamente un par de meses, pero que na actualidade xa son de maior tamaño
que cando os taparon. Pregunta se o Sr. Alcalde pensa mandalos a tapar novamente e se pensa
esixirlle responsabilidades ó autor destes traballos. O Sr. Alcalde responde que cando hai unha
necesidade, se intenta arranxar o antes posible, e que nestes días de chuvia se fan máis grandes.
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Di que se mandan tapar e que ás veces o asfaltado salta porque tén auga debaixo e que non está
seco. O Sr. Filloy dille que se quere lle saca fotos, porque rompen ó día seguinte. O Sr. Alcalde
respóndelle que cando volva o tempo bó se volverán a tapar.--4) Manifesta que como concecuencia da chuvia do día 25 do mes en curso se inundou a
zona da urbanización dos Tilos en frente ó clube, que se levantaron as tapas do alcantarillado e
que se produciron danos importantes nas instalacións do clube. Di que nesta zona, que xa
anteriormente se inundaba algo, empeorou a situación ó conecta-las pluviais da estrada e as dos
edificios que se construiron na súa marxe. Pregunta qué se pensa facer para remediar esto, quen
vai a paga-los danos que se ocasionaron e se o Sr. Alcalde se sinte satisfeito de ter conectado así
as pluviais. O Sr. Alcalde di que ese día foi alí coa garda civil, e que axudou a quitar un coche
que quedara no medio da auga. Segue dicindo que aínda non caera o muro, e que foi ó día
seguinte e veuno caído, que era un muro de sostén e que lle causou pérdidas a un señor que tiña
bonsais moi valiosos. Manifesta que foi o outro día coa policía local e que hoxe mesmo vai ir
unha pala para que se poida pasar e que se terán que arranxa-los muros.
5)Opina que a recollida de basuras tén certas deficiencias e que nun pleno non moi
lonxano se lles informou que se lle subira o prezo ó concesionario en seis millóns de pesetas
anuais a maiores da fórmula de actualización de prezos lle permite de acordo co contrato, e que
esta subida a fora negociar o concelleiro Sr. Hombre por delegación do Sr. Alcalde. Pregunta
que se para que o servicio que se presta se axuste ó prezo que se paga se pensa delegar de novo
no Sr. Hombre, se será posible que algún día se preste un servicio axeitado, e se encargará de
novo ó Sr. Hombre para que o concesionario cumpla o contrato; o Sr. Alcalde di que todo o que
o Sr. Filloy acaba de dicir non merece nin contestación.--------6) Manifesta que por un medio de comunicación se enterou de que a empresa
“SOGAMA” lle esixe ó concello que lle pague unha débeda pendente, e pregunta se xa foi
pagada esa débeda, se existe algunha razón pola que o concello se retrase no pago de facturas e
se se corre algún risco de que “SOGAMA”suspenda o servicio. O Sr. Alcalde respóndelle que
aquí as facturas se pagan máis tarde ou máis cedo, que a persoa que leva a contabilidade estivo
hospitalizada durante longo tempo, e que mentras houbo que destinar a outra persoa a esta
tarefa. Di que, de tódolos xeitos, eso son cousas do funcionamento interno do concello, e que
non se debe nada, a excepción dos proveedores, que o concello non está empeñado, e que
cando veñen os cartos, se lles paga.7) Manifesta que o día 14/12/2002 os concelleiros Sres. Neira Picallo e Filloy Villar
presentaron unha proposta en relación co verquido realizado polo barco “Prestige” e as
aportacións que consideraban que podería realiza-lo noso concello, e pregúntalle ó Sr. Alcalde
se as pensa considerar e se as considera oportunas. O Sr. Alcalde respóndelle que se destinaron
seis mil euros para os damnificados, e que se mandarán cando haxa unha maneira de
canalización das axudas, ó igual que se fixo cando foi da axuda enviada ós emigrantes na
Arxentina, que se fixo a través da Xunta e da FEGAMP. Di que no seu escrito do día
14/12/2002, pedían un cacho de costa, pero que eso non lle parece adecuado porque sabe de
xente que foi alí e a mandaron de volta. Opina que o que si se pode mirar de facer é poñer
autobuses para os voluntarios, e que xa que se presentaron máis escritos en senso parecido, se
suspendeu a comida de Nadal cos traballadores e que se poden tamén destinar eses cartos. O Sr.
Filloy di que o que se propoñía é que un trozo de costa se limpara con cargo ó concello, pero
baixo a dirección das persoas que alí están ó mando, que lle aprece máis útil que da-los cartos.-Toma agora a palabra o Sr. Neira, e:---
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1) Di que fai xa meses se retirou de Solláns o contedor de papel que estaba alí, e
pregunta se se vai a repoñer. O Sr. Alcalde respóndelle que eses contedores non se adaptaban ós
camións, polo que se levaron ó ferreiro e o señor da empresa dixo como había que facer para
adapta-los novos anclaxes ós camións, xa que así non había quen os recollese por causa dos
vellos anclaxes. Di que se están amañando aínda agora porque tardaron moito en vir da empresa
para ver como había que facelo.-------2) Pregunta se o escrito da FEGAMP sobre a violencia de xénero que o Sr. Alcalde leu
antes vai dirixido a el. Respóndeselle que si, e o Sr. Secretario di que chegou onte pola tarde por
fax e que hoxe se rexistrará.--3) Opina que a entrevista ó sr. Cuíña a deberon pedir os propios concelleiros e non o Sr.
Alcalde, que seguramente dese xeito xa terían concertada a entrevista.4) Di que se solicitara unha subvención á Deputación para face-las beirarrúas entre Vilar
de Calo e Solláns e pregunta por qué non se fixeron esas obras e que se non se van facer se se
devolveu a subvención. O Sr. Alcalde respóndelle que non tén datos sobre eso neste
momento.-5) Pregúntalle ó Sr. Alcalde por qué lle deu orde ó Sr. Secretario de que non lles ensinase
os expedientes de Parque Montouto e San Sadurniño. O Sr. Alcalde di que el non deu tal orde,
e o Sr. Neira di que eso lles dixo o Sr. Secretario; este toma a palabra e di que que non tiña orde
de ensinalos, que é algo ben diferente.--------6) Pregunta qué recurso hai pendente de xuizo en San Sadurniño. O Sr. Secretario di
que, salvo erro, pensa que é do contencioso sobre o acordo de venta das parcelas.-------Toma a palabra o Sr. Fandiño, e:-------1) Pregunta se a parte de enviarlle escritos ó Sr. Cuíña se fixo algunha outra xestión. O
Sr. Alcalde respóndelle que cando enviou as cartas foi para pedir que os reciba para falar do
tema, e que o veu en Silleda, llo comentou e que o Sr. Cuíña lle respondeu que tería que mira-la
axenda.------Toma a palabra o Sr. Tallón, e:
1) Pregunta se en caso de que o Sr. Cuíña non os reciba, que medidas se van adoptar. O
Sr. Alcalde respóndelle que haberá que esperar a ver se os recibe.------2) Di que el non recibiu a invitación para o acto que houbo o outro día no salón do
centro sociocultural, e pregunta por qué. O Sr. Alcalde responde que non se mandou nesta
ocasión un saúda a ninguén, que se enviou un bando.-3) Di que na zona de Calo hai xente que tén planos das obras que se van facer, e
pregunta se os concelleiros tamén van ter unha copia. O Sr. Alcalde di que non sabe nada dese
tema. O Sr. Castroagudín di que eses papeis os pediu unha asociación e que se lles deu copia do
que hai feito e se lles informou do que se vai facer.----Toma a palabra o Sr. Ouro, e:1) Di que lle gustaría le-lo escrito que presentou o 16-12-02 sobre o tema do “Prestige”,
e que copiado literalmente, di o que segue”Estimado Alcalde= Con motivo da grave situación
pola que está atravesando Galicia, como consecuencia do verquido incontrolado do crudo que
transportaba o petroleiro “Prestige”, e ante a magnitude da catástrofe que tan graves danos
ecolóxicos, económicos e sociais está ocasionando ás xentes que viven do mar, propoño a vd.
que no pleno a celebrar con data de 27 de decembro, esta corporación municipal manifeste a súa
solidariedade con tódolos afectados, e facer chega-lo noso agradecemento concreto, tanto
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material como humano, ás autoridades competentes, como destina-las dietas de dito pleno a tan
noble causa.= De igual xeito, suxírolle suspende-la comida que por estas datas dá o concello ó
persoal e concelleiros, e ingresa-lo importe da mesma nas contas abertas a tal efecto. Por último,
quero manifesta-la miña dor e preocupación pola grave situación que se está vivindo, e estou
seguro de que a única maneira para poder subsana-los danos ecolóxicos producidos por este
sinistro será a través da solidariedade e axuda de tódolos galegos de ben que se impliquen nesta
tarefa.= Por todo o antes exposto, conto coa súa sensibilidade, coa do resto da corporación
municipal, e persoal do concello, e non dubido que se terá en conta a miña petición solidaria“.
Manifesta que, como dixo antes, quere mostra-la súa solidariedade e apoio coas xentes
afectadas directa ou indirectamente polas consecuencias do naufraxio do “Prestige”, e que como
galego quere da-las gracias a eses miles de voluntarios anónimos pola súa solidariedade
conmovedora pola nosa terra. Di que quere resalta-la boa acollida que tivo esta inicitiva por
parte dos traballadores do concello, moi sensibilizados con esta catástrofe ecolóxica, e que a
dieta que lle corresponde pola asistencia a este pleno quere que se sume á cantidade acordada en
enviar polo concello.----Toma a palabra o Sr. Noriega, e:-------1) Dá lectura ó escrito presentado polo BNG o 20-12-02, que copiado literalmente, di o
que segue:”O grupo municipal do BNG de Teo solicita a suspensión da comida de nadal que o
concello de Teo vén celebrando ano tras ano por estas datas.= Consideramos que debido ás
circunstancias polas que atravesa o noso país coa traxedia do “Prestige”, os cartos empregados
na organización dese evento deberían ir destinados a colaborar coas diversas organizacións
(plataforma “Nunca Máis”, Adega, cofrarías de pescadores, etc, etc), que nestes intres
constitúen un movemento cívico sen precedentes autoorganizado na defensa dun dos sinais de
identidade deste pobo, o mar e as súas rías.= Somos coñecedores que dentro da corporación hai
outras propostas nese senso e confiamos que o Sr. Alcalde teña en conta ésta e as outras.=
Asimesmo, sumámonos tamén á proposta de que as dietas do vindeiro pleno ordinario vaian
destinadas no mesmo senso, respectando a liberdade individual de cada concelleiro no
momento de destinar eses cartos ás organizacións que traballan desde fai varias semanas
intentando palia-los efectos desta catástrofe”. Manifesta que se alegra que finalmente se
suspendese a comida.------2) Pregunta se xa chegou o informe que se solicitara a “Norcontrol” o pasado maio sobre
“Maderas Amazonas”, e o Sr. Alcalde respóndelle que neste momento non tén datos, pero que
se mirará.---3) Di que a relación do Sr. Alcalde co Sr. Cuíña lle recorda a unha canción de Sabina que
fala de “incompatibilidade de caracteres”. Opina que non é lóxico que despois de tantos plenos,
da inquietude dos veciños e das cartas que se enviaron, a Consellería teña tan pouca
sensibilidade. Di que o Sr. Alcalde debe buscar outras fórmulas alternativas, e considera que se
está dando unha falla de respecto a toda a corporación e ós veciños de Teo.----4) Di que o día 04-12-02, despois de varias conversas co Sr. Alcalde, se fixo unha
solicitude do local das Galanas para facer un acto informativo e di que non se lles deixou. Di que
eles son cargos públicos e que éste era un acto público. O Sr. Alcalde di que o que querían era
que o usase un partido político, e que, non sendo en época de eleccións, non se lle deixa ningún
local a ningún grupo político. O Sr. Noriega di que esixen unha resposta por escrito de por qué
non se lles deixou o local.----Toma finalmente a palabra a Sra. Amieiro, e:---
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1) Pregunta a cantos plenos se trouxo xa o tema da reixa dos Tilos, e o Sr. Alcalde
pregúntalle cantas veces se mandou xa arranxar. A Sra. Amieiro pide que se lle demostre eso.---

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

