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BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN EXTRAOR DINARIA DO PLENO DO
CONCELLO QUE TIVO LUGAR O DÍA 24 DE OUTUBRO DE 2003.------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 Cea Ferreiro
D. José Albino Vázquez Pallas
D. Manuel Cao Fuentes
D. Martiño Noriega Sánchez
D. Rafael Carlos Sisto Edreira
Dª Soedade Amieiro Rodríguez
Dª Ánxela Bugallo Rodríguez
D. Alexandre Leis Carlés
D. Manuel Tallón Mesías
D. Germán Antonio Conde Tarrio
D. José Carlos Rego Jorge
D. F. Manuel Parajó Liñares

Na casa do concello de Teo, a vintecatro de
outubro de dous mil tres.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 extraordinaria 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 SESIÓN 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 26
Secretario:
de setembro pasado, e que foi distribuido coa
D. Jesús Naveira Vázquez.
convocatoria da actual.--O Sr. Noriega manifesta que, no punto 15, e
durante a súa segunda intervención, onde di “Di
que lle parece que unha xestión como a dos Tilos supón unha competencia desleal coas
garderías privadas...”, debe dicir” Di que lle parece que unha xestión como a dos Tilos
supuxo unha competencia deleal das garderías privadas...”, e tamén que na votación do
punto 16, cando se votaba a moción presentada polo BNG, por un erro de transcripción,
onde di “... e tres abstencións(dos Sres. Sisto Edreira, Tallón Mesías e Rego Jorge)...”,
debe dicir “... e tres abstencións(dos Sres. Leis Carlés, Tallón Mesías e Rego
Jorge)...”.-----O Sr. Sisto Edreira manifesta que no apartado de “Rogos e preguntas”, e durante a
súa intervención, na pregunta segunda, cando o Sr. Alcalde fala dos destrozoz
ocasionados no campod e fútbol de Bamonde, falta por ser recollidas as palabras do Sr.
Sisto, cando dixo que “é evidente que os veciños de Bamonde non fixeron eses
destrozos”.-----O Pleno do concello, por unanimidade, acorda aproba-lo borrador da acta da
sesión do 26 de setembro, unha vez recollidas as observacións propostas, e que se rexistre
no libro correspondente.------2.- ACTIVIDADES MOLESTAS .-----
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a) Examinado o expediente promovido por “MARTINEZ MONTES E HIJOS, S.L.”, en
virtude de instancia nº 792 de data 27-03-03, solicitando licencia municipal para a
“LEGALIZACIÓN DE NAVE DE OFICINA E ALMACEN”, 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 27/03/03 .-----RESULTANDO: Que se cumpriron os trámites de información pública e notificación
persoal ós veciños inmediatos e se incorporaron os informes do Xefe Local de Sanidade e dos
técnicos congruentes coa natureza da actividade.-------CONSIDERANDO: Que o proxecto técnico reúne os requisitos esixidos e que a memoria describe, en extensión e detalle, as características da actividade, a súa posible repercusión
sobre a sanidade ambiental e as medidas correctoras necesarias para garanti-la tranquilidade,
salubridade e seguridade cidadás e a súa adecuación ó medio ambiente.
CONSIDERANDO: Que o emprazamento proposto é conforme co uso urbanístico asignado para a zona nas Normas de ordenación complementarias e subsidiarias do planeamento do
concello, que non está en contradicción co disposto en acordos e ordenanzas municipais sobre a
materia, que se respectan as distancias previstas e que non existe actividade municipalizada con
monopolio que resulte incompatible.-CONSIDERANDO que na zona, ou nas súas proximidades, non concorren outras actividades análogas xeradoras de efectos aditivos.-Vistos o Decreto 2414/61, de 30 de novembro, e demais disposicións concordantes de
aplicación.--O Sr. Leis manifesta que en principio o seu grupo non ten nada en contra, e que debería
haber unha política fixada por consenso para estas cuestións. Opina que nalgúns casos se
debería esperar ó PXOM, polo que di que o seu grupo se vai abster.----O Sr. Noriega manifesta que non ven este tema claro, que hai claroescuros no
expediente, e que, por este feito e porque esta empresa traballa para o concello, se van abster.---O Sr. Parajó manifesta que sempre que os datos e os informes técnicos sexan favorables,
él vai a estar de acordo.-------O Sr. Leis di que se dan moitas situacións deste mesmo tipo, e insiste no que dixo
anteriormente. O Sr. Alcalde respóndelle que non se vai paraliza-lo concello ata que chegue o
PXOM.------A Sra. Bugallo opina que se debe tomar unha decisión sobre o modelo de concello que
se quere, e que existe unha mezcla de zonas industriais con zonas residenciais, polo que se
mezclan zonas que precisan duns servicios con zonas que requiren doutros, e cre que esto non é
bó se o que se quere é un concello de calidade.
O Sr. Parajó di que está de acordo con que non se poden poñer vivendas onde hai naves,
e viceversa, pero que esta nave leva feita moitos anos, e que tampouco se quere que as empresas
ubicadas en Teo se vaian para outros lugares, polo que non se lle poden poñer problemas
innecesarios. O Sr. Alcalde di que a concesión de licencias é un acto reglado, e que se se está
dentro das normas, hai que dalas.-----A Corporación municipal, por nove votos a favor (dos Sres. Blanco Martínez,
Castroagudín Valladares, Cajaraville Campos, Mata Iglesias, Aller Suárez, Cea Ferreiro,
Vázquez Pallas, Cao Fuentes e Parajó Liñares) e oito abstención (dos Sres. Noriega Sánchez,
Sisto Edreira, Leis Carlés, Tallón Mesías, Conde Tarrío, Rego Jorge e das Sras. Amieiro
Rodríguez e Bugallo Rodríguez), sendo o número legal o de dezasete, acorda:-
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1º.- Informar FAVORABLEMENTE a concesión de licencia municipal instada por
“MARTINEZ MONTES E HIJOS, S.L.”, para a legalización de nave de oficinas e
almacén no lugar de Ramallosa, parroquia de Lucí deste concello, porque no expediente
se cumpriron tódalas prescricións legais.------2º.- Dar traslado do expediente completo á Comisión Provincial de Medio
Ambiente, para os efectos previstos no artigo 33 do referido Regulamento.--------b) Examinado o expediente promovido por D. JOSE MIGUEL PEREZ REAL, en
representación de “REPSOL BUTANO, S.L.”, en virtude de instancia nº 2045 de data
30-07-03, solicitando licencia municipal para a INSTALACIÓN DUN DEPÓSITO DE
GAS PROPANO DE 4.880 LITROS(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 30/07/03 .-----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, acorda:-----1º.- Informar FAVORABLEMENTE a concesión de licencia municipal instada por
D. JOSE MIGUEL PEREZ REAL, en representación de “REPSOL BUTANO, S.A.”, para
a instalación dun depósito de gas propano cunha capacidade de 4.880 litros(aéreo), no
lugar de Ameneiro, parroquia de Calo deste concello, porque no expediente se cumpriron
tódalas prescricións legais.--2º.- Dar traslado do expediente completo á Comisión Provincial de Medio
Ambiente, para os efectos previstos no artigo 33 do referido Regulamento.--------c) Examinado o expediente promovido por “CENTRO RESIDENCIAL OP
CASTRO, S.L.”, en virtude de instancia nº 2044 de data 30-07-03, solicitando licencia
municipal para a INSTALACIÓN DUN DEPÓSITO DE GAS PROPANO DE 4.000
LITROS(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 30/07/03 .------
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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
“CENTRO RESIDENCIAL O CASTRO, S.L.”, para a instalación dun depósito de gas propano
cunha capacidade de 4.000 litros(aéreo), no lugar de Socastro, 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.
d) Examinado o expediente promovido por D. JOAQUIN ALONSO MONTENEGRO,
en representación de “RETEGAL, S.A.” en virtude de instancia nº 2030 de data 29-07-03,
solicitando licencia municipal para a INSTALACIÓN DUN CENTRO REEMISOR DE TV,
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 29/07/03 .-----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. JOAQUIN ALONSO MONTENEGRO, en representación de “RETEGAL, S.A.”, para
a instalación dun centro reemisor de TV, 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 artigo 33 do referido Regulamento.--------e) Examinado o expediente promovido por Dª. MARIA TROITIÑO GARCIA, en
virtude de instancia nº 1038 de data 29-04-03, solicitando licencia municipal para a
INSTALACIÓN DUN DEPOSITO DE G.L.P. DE 4.000 LITROS(AEREO), 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 29/04/03 .-----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, acorda:-----1º.- Informar FAVORABLEMENTE a concesión de licencia municipal instada por
Dª MARIA TROITIÑO GARCIA, para a instalación dun depósito de G.L.P. de 4.000
litros(aéreo), no lugar de Vilar de Calo, parroquia de Calo deste concello, porque no
expediente se cumpriron tódalas prescricións legais.-----2º.- Dar traslado do expediente completo á Comisión Provincial de Medio
Ambiente, para os efectos previstos no artigo 33 do referido Regulamento.--------f) Examinado o expediente promovido por D. JOSE MIGUEL PEREZ REAL, en
virtude de instancia nº 952 de data 16-04-03, solicitando licencia municipal para a
INSTALACIÓN DUN DEPOSITO DE GAS PROPANO DE 4.000 LITROS(AEREO),
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 16/04/03 .------
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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.
JOSE MIGUEL PEREZ REAL, en representación de “REPSOL BUTANO, S.A.” para a
instalación dun depósito de G.L.P. de 4.000 litros(aéreo), no lugar de Pontevea, parroquia de
Reis deste concello, porque no expediente se cumpriron tódalas prescricións legais.-----2º.- Dar traslado do expediente completo á Comisión Provincial de Medio Ambiente,
para os efectos previstos no artigo 33 do referido Regulamento.
g) Examinado o expediente promovido por D. MANUEL CALVIÑO CASAS, en
virtude de instancia nº 944 de data 15-04-03, solicitando licencia municipal para o
establecemento DUN CAFE-BAR-CERVEXERIA, actividade comprendida no Regulamento de
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas e Perigosas, aprobado por Decreto 2414/1961, de 30
de novembro.
RESULTANDO: Que o proxecto técnico e demais documentación foron admitidos a
trámite por Decreto da Alcaldía de data 15/04/03 .-----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:---
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1º.- Informar FAVORABLEMENTE a concesión de licencia municipal instada por
D. MANUEL CALVIÑO CASAS, para o establecemento dun Café-Bar-Cervexería na
Urbanización “Estivada da Ribeira, Bloque 2 - Local C”, no lugar de Montouto, parroquia
de Cacheiras deste concello, porque no expediente se cumpriron tódalas prescricións
legais.--------2º.- Dar traslado do expediente completo á Comisión Provincial de Medio
Ambiente, para os efectos previstos no artigo 33 do referido Regulamento.--------h)Examinado o expediente promovido por D. MANUEL B. PAZOS FESTA, en
representación de “RIO TELLA, S.L.”, en virtude de instancia nº 725 de data 19-03-03,
solicitando licencia municipal para o establecemento DUN DEPOSITO DE G.L.P.
AEREO DE 2.450 LITROS, actividade comprendida no Regulamento de Actividades
Molestas, Insalubres, Nocivas e Perigosas, aprobado por Decreto 2414/1961, de 30 de
novembro.-----RESULTANDO: Que o proxecto técnico e demais documentación foron
admitidos a trámite por Decreto da Alcaldía de data 19-03-03 .-----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. MANUEL B. PAZOS FESTA, en representación de “RIO TELLA, S.L.” para a
instalación dun depósito de G.L.P. aéreo de 2.450 litros, no lugar de Ramallosa, parroquia
de Lucí deste concello, porque no expediente se cumpriron tódalas prescricións legais.2º.- Dar traslado do expediente completo á Comisión Provincial de Medio
Ambiente, para os efectos previstos no artigo 33 do referido Regulamento.--------3.- ESTUDIO DE DETALLE .
O Sr. Alcalde dá conta do estudio de detalle, que se tramita a instancia de D.
GONZALO GOMEZ ALVAREZ, redactado polo arquitecta Dª. Pilar Rivera Rodríguez,
comprensivo da finca nº 25, sita en Sebe-Cacheiras, e clasificada como solo URTA nas
Normas de ordenación complementarias e subsidiarias do planeamento do concello.--------
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O expediente permaneceu exposto ó público durante o prazo de un mes, segundo
anuncios insertos en "El Correo Gallego" de 19-08-2003 e no D.O.G. nº 157, de 14-08-2003, sen
que se presentase ningunha reclamación na súa contra.--O Sr. Alcalde manifesta que se trata de retranquear máis unha casa que xa contaba con
licencia de obra, pero que agora os seus propietarios querenconstruir máis para atrás.-O Sr. Leis di que o seu grupo votará a favor se tamén son favorables os informaes
técnicos e as cuestións procedimentais. Respóndeselle que tódolos informes son positivos ó
respecto.-----A Sra. Bugallo manifesta que observou un aumento da edificabilidade, aínda que está
dentro dos parámetros máximos permitidos. Pregunta qué se vai facer coa edificación xa
existente, xa que no proxecto se fala de outra edificación. O Sr. Secretario solicita un receso para
consulta-la dúbida xurdida co técnico municipal, receso que o Sr. Alcalde concede.
Rematado o receso, o Sr. Secretario aclara que efectivamente se trata de dúas
edificacións, unha xa existente e outra que é a que se pretende construir, pero que tamén hai
dúas vías públicas, polo que cada unha dá a unha vía diferente. Di que, do que se trata
simplemente é de autorizar que a construcción que se vai a facer se retranquee máis.----O sr. Leis pregunta cál é exactamente a petición que se fai, e cal é exactamente a
redacción do que se pretende facer. O Sr. Secretario dá lectura á petición, que solicita,
literalmente copiado “O presente documento pretende a modificación da aliñación da parcela 25
situada na parroquia de Sebe-Cacheiras...”.---O Sr. Leis manifesta que non sabe se se está falando de retranquear unha casa ou de
outra cousa, e di que non quere ser cómplice dos erros doutras institucións, polom que pide que
se aclare esto, e que mentras se deixe este punto sobre a mesa.--------A Sra. Bugallo manifesta que esta construcción aínda non conta coa licencia definitiva, e
que do que se trata agora é de aproba-lo estudio de detalle. Di que entre a construcción existente
e a que se vai facer, xa se ocupa a edificabilidade máxima, pero que hai unha zona de cubertos,
que non aparece reflexada no plano, e que ocupa parte da edificabilidade. Opina que eses
cubertos non teñen posibilidade de seguir existindo, e que non se lle pode dar a licencia
definitiva mentras non se saiba qué pasa con eses cubertos.----O Sr. Parajó di que se basea nos informes técnicos, e que se éstes son favorables, non
ten inconvinte en dalo seu voto favorable a este asunto.---O Sr. Leis manifesta que se está comprobando que se fala dunha licencia para unha nova
construciión, e o Sr. Secretario respóndelle que aquí do único que se fala é de aproba-lo estudio
de detalle, e non da licencia.-O Sr. Parajó opina que o estudio de detalle se pode aprobar, porque o permite a lei, e que
outra cousa é a licencia.------O pleno do concello, por nove votos a favor (dos Sres. Blanco Martínez, Castroagudín
Valladares, Cajaraville Campos, Mata Iglesias, Aller Súarez, Cea Ferreiro, Vázquez Pallas, Cao
Fuentes e Parajó Liñares), e oito abstencións (dos Sres. Noriega Sánchez, Sisto Edreira, Leis
Carlés, Tallón Mesías, Conde Tarrío e Rego Jorge, e das Sras, Amieiro Rodríguez e Bugallo
Rodríguez), acorda:-1º.- Aproba-lo estudio de detalle da parcela citada, promovido por
D. Gonzalo Gómez Álvarez, así como o proxecto de compensación unido a este.--2º.- Comunicarlle este acordo ó Servicio Provincial de Urbanismo no prazo de dez días, e
publicalo no Diario Oficial de Galicia.------4.- PLAN ADICIONAL ARQUITECTURA POPULAR

.-----
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O Sr. Alcalde dá conta do expediente sobre o Plan Adicional ó 2000 de
Recuperación da Arquitectura Popular da provincia da Coruña, e da obra de
“Acondicionamento da Capela de Santa Marta”.
O Sr. Leis manifesta os mesmos interrogantes que xa expresara na Comisión
Informativa, e pregunta qué é o que se pretende aprobar aquí, se o concello é o
intermediario para manda-la documentación, ou ten que da-lo visto e prace a este
proxecto. Respóndeselle que hai que aproba-lo proxecto, e que na Comisión se acordou
poñe-la coletiña de que deberá contarse coa autorización previa de Patrimonio.---O Sr. Noriega manifesta que se lles dixo que o concello iba ser intermediario, pero
que agora hai que aproba-lo proxecto e que está de acordo coa inclusión da coletiña.------O pleno do concello, por trece votos a favor (dos Sres. Blanco Martínez,
Castroagudín Valladares, Cajaraville Campos, Mata Iglesias, Aller Súarez, Cea Ferreiro,
Vázquez Pallas, Cao Fuentes, Noriega Sánchez, Sisto Edreira e Parajó Liñares, e das Sras.
Amieiro Rodríguez e Bugallo Rodríguez), e catro abstencións (dos Sres. Leis Carlés,
Tallón Mesías, Conde Tarrío e Rego Jorge), acorda:-----1º.- Solicita-la participación no “Plan Adicional ó 2000 de recuperación da
Arquitectura Popular da provincia da Coruña”, convocado pola Excma. Deputación
Provincial da Coruña. As súas Bases coñécense e acéptanse na súa totalidade e solicítase a
execución da seguinte memoria e/ou proxecto técnico seleccionado neste municipio, e
que é aprobado na presente sesión plenaria, con arreglo á seguinte orde de prelación:------Denominación do proxecto
Importe Aport. Prov. Aport. Munic.
1.- Acondionamento da capela de Sta. Marta 30.049,85E. 30.049,85E.
2º.- Comprometerse o concello a facilitar e permiti-las inspeccións previas e no seu
caso a tramitación dos permisos, autorizacións e licencias precisos para a correcta
execución das obras.---3º.- Facultar ó Alcalde-Presidente para todo o necesario e relacionado coa
tramitación e xestión do presente acordo e o correspondente expediente.-4º.- Aproba-lo proxecto ou memoria relacionado no punto primeiro do presente
acordo, que deberá contar coa autorización previa de Patrimonio.-

5.- ORZAMENTOS 2003 .------O Sr. Leis solicita que o Sr. Alcalde explique as liñas políticas mestras destes
presupostos, e éste respóndelle que estiveron expostos bastante tempo, e que agora non é
o momento de pormenorizalos, porque para eso xa houbo tempo antes. O Sr. Leis ma
ifesta que advertiu, como novidade, que se crean unhas dedicacións exclusivas novas e
novos postos de confianza, e pide que se lle explique en qué van consistir. O Sr. Alcalde
respóndelle que este tema se explicará no seu momento. O sr. Leis pregúntaalle con quénn
consensuou o grupo de goberno estes orzamentos, e o Sr. Alcalde respóndelle que se
consensuaron co grupo mixto. O Sr. Leis opina que o Sr. Alcalde non fixo un esforzo de
consenso co resto da oposición, o que vai obrigar ó seu grupo a votar en contra, xa que
estes presupostos lle parecen un mero exercicio contable, no que se tratou de cadrar unhas
cifras que non cadran. Parécelle un exercicio de continuidade, e que o máis grave, ó seu
modo de ver, é que estes orzamentos non xustifican nin sustentan un programa de
goberno, pero que sen embargo evidencian que non existe tal programa de goberno. Cre
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que non se priorizan uns investimentos en funcións duns obxeftivos políticos, e que, ó non
haber taxas por case nada, así dificilmente pode haber servicios. Di que as únicas novidades son
as dedicacións exclusivas e os asesores, e que o seu grupo, no seu momento, votou a favor das
retribucións do Sr. Alcalde e do Sr. Mata, xa que non van a entrara a facer demagoxia dese
asunto, pois opina que un cargo con responsabilidade debe ir tamén proporcionalmente
retribuido, aínda que di que, nesta ocasión, lle parece excesivo o número de dedicacións e
cargos de confianza. Para sintetizar, di que hai indicios máis que razoables de que estas contas
non responden á realidade financieira do concello, e que agarda que para o 2004 o grupo de
goberno trate de presentar unhas partidas máis pormenorizadas, sobre todo cos investimentos, ó
tempo que pide máis diálogo cos colectivos sociais e coas forzas da oposición municipal, e uns
orzamentos de acordo cun programa de goberno.-O Sr. Noriega di que, na conversa que mantivo cun xornalista, e a preguntas deste sobre
a valoración do grupo municipal do BNG sobre estes orzamentos, tivo que respostar o mesmo
de tódolos anos, xa que cre que as cousas seguen igual. Opina que se ve obrigado a da-los
mesmos argumentos de sempre, e éstes son que os presupostos 2003 xustifican e non
planifican. Di que esto non é a Conta xeral, e que hai que facer unha planificación en base a uns
criterios políticos, e que este é xa o quinto ano que se ve obrigado a dici-lo mesmo. Opina que o
Sr. Alcalde lle di ó técnico que fai os presupostos que lle cadre as contas, e que, unha vez máis,
se volven a incumpri-los prazos, de maneira sistemática, a pesares do que dixera o Consello de
Contas. Di que estes presupostos, unha vez máis, non foron consensuados, polo que o seu
grupo non vai votar a favor, e que agarda que antes de que remate o ano se estean debatindo os
presupostos do ano que ven. Pide que se presente unha proposta, que a estudien todos, que se
fagan suxerencias e que logo se aproben para principios de ano. Segue dicindo que haberá un
técnico que fará uns presupostos con criterios técnicos, pero que o grupo de goberno debe
incluir tamén uns criterios políticos, que debe defender logo diante dos outros grupos. O Sr.
Alcalde manifesta que leva vinte anos no concello, e que o grupo municipal do BNG nunca
apoiou uns presupostos, foran como foran. O Sr. Noriega responde que tódolos anos se
incumplen prazos, que se xustifica e non se planifica, e que se incumple a Lei de Facendas
Locais, aínda que di que non perde a esperanza de que algún día cheguen a presenatrse uns
presupostos en tempo e forma e con planificación. opina que, a pesares de que haxa cousas nas
que non van a estar de acordo, sí haberá outras nas que se pode chegar a consenso.------O Sr. Tallón manifesta que o Sr. Alcalde dixo que éstes eran uns presupostos
consensuados entre o grupo de goberno e o grupo mixto, e que , a pesares de que este ano están
mellor presentaados, lle parece que son reaxustes e remendos de cartos mal gastados, pero que,
da maneira na que aquí se fan as cousas, dificilmente van a cadra-las contas. Opina que éste é un
presuposto inflado, no que cre que os ingresos non se axustan á realidade, como no que se
espera recadar por licencias de obra, uns cincocentos corenta mil euros( uns noventa millóns de
pesetas), xa que agora non hai tantas licencias como en anos anteriores, polo que opina que
neste apartado pode haber un desfase duns trescentos mil euros (uns cincuenta millóns de
pesetas). Di que, veu desfases noutros apartados, como no de investimentos da Xunta e
Deputación, e que, como aínda quedan facturas metidas “no caixón”, esto vai levar a un déficit.
Segue dicindo que neste concello non se cobran taxas por case nada, e que sen embargo, onde
se cobran, como no lixo e auga, o que se recada non chega para facer fronte ó que custan estes
servicios, polo que hai novos déficits, e que hai deficiencias en servicios moi necesarios, mentras
que se emprega un tres por cento do presuposto en gastos para festas e protocolo, polo que lle
parece vergoñento. Manifesta que o seu grupo bota en falla un caatálogo de postos de traballo, e
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que cre que se deberían reconduci-los orzamentos, aínda que, tal e como ven pasando ano
tras ano, se atopan ante unha política de feitos consumados.--------O Sr. Sisto Edreira opina que estes non son pre-, nin -supostos, senón que estamos
ante un reconto. Coincide co Sr. Tallón en dicir que este ano a presentación mellorou, pero
que a primeira cousa grave que detectou foi que aínda non está pechada a contabilidade
do ano 2002, poo que non se sabe con certeza cál é a situación real, o que lle parece que
crea unha inseguridade alarmante. Di que, no informe económico-financieiro, botou en
falla as operacións de crédito con respecto ó capital consignado no orzamento, e que cre
que hai un crédito para remata-las obras da casa consitorial, que non aparece reflexado. O
Sr. Alcalde respóndelle que se trata dun crédito-ponte de algo máis de douscentos corenta
mil euros (algo máis de corenta millóns de pesetas) que concedeu a Consellería de
Xustiza, cun carácter plurianual. O Sr. Sisto Edreira dille que tería que estar especificado.
Opina que os orzamentos se traen tarde e mal, e que a súa valoración xeral é que non
teñen un investimento forte, a non ser en edificacións, o que supón menos de cincocentos
mil euros (menos de oitenta e tres millóns de pesetas), polo que para él deixan moito que
desexar. Manifesta que hai que ter en conta un dato obxectivo, que é que o Consello de
Contas di que a aprobación inicial duns orzamentos ten que realizarse antes do día 15 de
outubro e a definitiva antes do 31 de decembro do ano anterior ó exercicio, polo que estes
incumplen os prazos, como tamén o farán os seguintes. Segue dicindo que, no informe do
Consello de Contas, se dicía que” o remanente de tesourería do ano 2000 sería un esceario
de déficit financieiro a curto prazo”, do que di que nestes presupostos non se fala nada, e
que tamén se mencionaba unha deficiente organización administrativa, pola falla das
figuras fundamentais, como un Secretario e un Interventor, e que había moi poucos
traballadores. Manifesta que o gasto en persoal supón só o trece por cento, mentras que na
maioría dos concellos é do trinta por centos, e que aquí, sen embargo, se fai un esforzo de
contratación de asesores. Polo que se refire ó capítulo do persoal, manifesta que non
existe unha relación de postos de traballo, tal e como debería habela segundo a Lei, o cal
non permite unha plantilla equilibrada, e que tódalas administracións se foron adaptando,
mentras que aquí só se cubren ocos, o que denota unha fala de previsión. Di que o Real
Decreto 861/1886 de 25 de abril establece o réxime de retribucións dos funcionarios e os
niveis máximos de cada categoría, e que nos presupostos que se lles presentou viñan mal
eses niveis, aínda que se lles dixo que se iban correxir. O Sr. Secretario respóndelle que se
correxiron. Maanifesta que ten constancia que houbo un aumento de niveis entre a
plantilla de funcionarios deste concello, e que eso tería que ser aprobado nun pleno, polo
que esixe que esta anomalía se corrixa de inmediato. Pregúntalle ó Sr. Secretario se se
produciu ese aumento de niveis, e éste respóndelle que os niveis son os mesmos, e que o
que se aumentou foi as retribucións. O Sr. sisto insiste en que no intervalo entre este ano e
o anterior, se produciu unha suba de niveis, e que incluso houbo entrega de cartos en man
ós funcionarios. O sr. Alcalde pídelle que explique esto, xa que acaba de facer unha
acusación seria e debe aclaralo. O Sr. sisto insiste en que sí se produciron ese pagos ”en
sobre pechado”, e o Sr. Secretario pídelle explicacións do que acaba de afirmar, negando
categoricamente que tales pagos se teñan realizado. O Sr. Sisto manifesta que se lle chame
como se queira, en “sobre pechado“ ou como cartos recibidos indebidamente no concello
durante este ano, e que, se chega o momento, terá que pedir que eses funcionarios
declaren públicamente. Esixe a nulidade destas actuacións, e que se establezan as
responsabilidades técnicas e políticas correspondentes. Pregunta se houbo aumento de
retribucións, e o Sr. Secretario respóstalle que xa antes lle aclarou que sí. O Sr. Sisto opina
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que manter un bnivel 25 nun posto no que o máximo é un nivel 22 é unha ilegalidade manifesta,
e que tamén lle parece unha aberración que se estableza un mesmo complemento específico
para todos, e que calquera funcionario entra xa co nivel máximo, e que os complementos sexan
máis altos para os funcionarios da administración que para, por exemplo, a policía local. Remata
dicindo que a cuestión da ilegalidade que se produce ten que quedar aclarada neste pleno, e que,
de outro xeito, a situación será recurrida.----O Sr. Parajó manifesta que para falar duns presupostos hai que saber de economía, e
non de outras cousas. Opina que pode tratarse dun orzamento continuista, e que se trae a finais
de ano, e non a principios, pero que estivo falando coa persoa que vai face-los presupostos do
ano 2004, e que lle dixo que estarán listos para aprobarse en decembro ou xaneiro. Cre que o
presuposto ven, por primeira vez, ben ou case ben explicado. Manifesta que se pode entrar a
mirar moitas cousas, e opina que no capítulo do persoal, se lle debe dar a cada un a categoría
que ten que ter, aínda que non é partidario de baixarlle o soldo agora a unha persoa, por
exemplo, de mil douscentos euros( duascentas mil pesetas) a setecentos cincuenta (cento
vintecinco mil pesetas). Cre que os empregados deste concello están ben pagados, e que lle
parece que os membros da policía local, ós que antes aludiu o Sr. Sisto, son dos mellores
pagados da comarca. Manifesta que el nunca oiu que se “desen sobres”, e que espera que non
se faga, e que como o Sr. Secretario dixo que non, que el o cree. Segue dicindo que antes se
falou de que sería imposible cobrar tantos cartos como aparece expresado en licencias, pero que
él cre que sí se vai facer, tal e como se pode ver estes días, que se cobraron máis de cento vinte
mil euros( vinte millóns de pesetas).Remata dicindo que xa sabe que o presuposto non pode ir a
gusto de todos, e que, cando antes se falou dos asesores, aínda que poña ”asesores da Alcaldía”,
él cre que serán asesores municipais, que estes presupostos lle parecen bastante ben
programados e bastante realistas, a pesares de presentarse no mes de outubro, e que agarda que
pronto se poidan aprobar os do ano que vén.--O pleno do concello, por nove votos a favor (dos Sres. Blanco Martínez, Castroagudín
Valladares, Cajaraville Campos, Mata Iglesias, Aller Súarez, Cea Ferreiro, Vázquez Pallas, Cao
Fuentes e Parajó Liñares), e oito en contra (dos Sres. Noriega Sánchez, Sisto Edreira, Leis
Carlés, Tallón Mesías, Conde Tarrío e Rego Jorge, e das Sras. Amieiro Rodríguez e Bugallo
Rodríguez), acorda:-1º.- Aprobar inicialmente o presuposto desta entidade para o exercicio de 2003, a contía
do cal quedou fixada, tanto en gastos como en ingresos, na cantidade de euros seis millóns
cento cincuenta e seis mil trescentos setenta e seis, asignándolle a cada un dos capítulos as
seguintes cantidades:--ESTADO DE GASTOS
Capítulos

DENOMINACIÓN

EUROS

1

A) OPERACIÓNS CORRENTES
Gastos de persoal

1.238.036

2

Gastos en bens correntes e servicios

2.908.330

3

Gastos financeiros

4

Transferencias correntes

100
325.300
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6

B) OPERACIÓNS DE CAPITAL
Investimentos reais

7

Transferencias de capital

10

8

Activos financeiros

0

9

Pasivos financeiros

300
SUMA TOTAL DE GASTOS

1.684.300

6.156.376

ESTADO DE INGRESOS

Capítulos

DENOMINACIÓN

EUROS

1

A) OPERACIÓNS CORRENTES
Impostos directos

2

Impostos indirectos

540.000

3

Taxas e outros ingresos

461.435

4

Transferencias correntes

2.168.956

5

Ingresos patrimoniais

6

B) OPERACIÓNS DE CAPITAL
Alleamento de investimentos reais

7

Transferencias de capital

8

Activos financeiros

0

9

Pasivos financeiros

0
SUMA TOTAL DE INGRESOS

1.648.000

9.500

0
1.328.485

6.156.376

2º.- Aprobar igualmente as Bases de execución do antedito presuposto.---3º.- Aproba-lo cadro de persoal que figura no expediente.
4º.- Que se expoña ó público polo prazo de quince días hábiles, para efectos de
reclama- cións, consonte o preceptuado no art. 150.1 da citada Lei.-------5º.- Que no suposto de non presentarse reclamacións na súa contra se considerará
defini tivamente aprobado, debendo cumprirse o trámite da súa publicación, resumido por
capítulos, no Boletín Oficial da Provincia e no taboleiro de anuncios da Consistorial,
xuntamente co cadro de persoal e a relación de postos de traballo, segundo dispoñen os
arts. 127 do Real Decreto 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.-------
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6.- REGULAMENTO ORGANICO .-O Sr. Alcalde manifesta que se traen a pleno un regulamento presentado conxuntamento
polo grupo de goberno e o grupo mixto, un regulamento presentado polo grupo municipal do
BNG e unhas enmendas presentadas polo grupo municipal do PSdeG-PSOE ó regulamento en
vigor. --------O regulamento proposto polo grupo de goberno e o grupo mixto é o que aparece
copiado a continuación, e que literalmente, di o que segue:”"A Constitución Española de 1978
recoñece e garante a autonomía local, dentro da organización territorial do Estado,
desenvolvéndose este principio na Lei 7/1985 reguladora das bases do Réxime local, que no
artigo 4º, establece a potestade regulamentaria dos municipios para, na esfera das súas
competencias, dictar normas e regula-la súa propia organización.----A Lei 11/1999 de 21 de abril, de modificación da anterior Lei de bases, vén potencia-lo
marco competencial nos Entes locais, como resultado do pacto local consensuado entre o
Goberno e a Federación Española de Municipios e Provincias.A nova distribución de competencias dos órganos locais, e a maior complexidade dos
asuntos sobre os que exerce a súa competencia o concello, como resultado do proceso descentralizador, así como a promulgación da Lei 5/1997 de 22 de xullo, de Administración local de
Galicia, fan necesario que o concello de Teo adapte o seu vixente regulamento orgánico
municipal.---Na súa virtude e en exercicio do dereito de autonomía municipal e da potestade regulamentaria e de autoorganización que a Lei lle confire á Corporación, outórgase o
seguinte=REGULAMENTO ORG ÁNICO= TITULO PRELIMINAR=Disposici óns
Xerais=ARTIGO 1 º.- Obxecto do regulamento.---- -É obxecto do presente regulamento orgánico regular, ó abeiro do establecido nos artigos
4.1 a, 20 i c, 24, 62 párrafo 2 e 72 da Lei 7/85 de 2 de abril, reguladora das bases de Réxime
Local, coas modificacións introducidas pola Lei 11/1999 de 21 de abril.:--------a) O réxime organizativo do Concello.b) O funcionamento dos órganos municipais.--c) O estatuto dos membros da Corporación.---ARTIGO 2 º.- Prelaci ón de fontes.-- -Na regulación das materias obxecto deste Regulamento rexe a seguinte:1. Preceptos da lexislación básica estatal do Réxime Local.-----2. A Lei de administración local de Galicia.---3. Regulamento orgánico da Corporación.------4. Lexislación xeral do Estado.
ARTIGO 3 º.- Desenvolvemento do Regulamento Org ánico.1.- As presentes normas regulamentarias poderán ser obxecto de desenvolvemento a
través de disposicións e instruccións aprobadas polo pleno e polo Alcalde, segundo o réxime de
competencias establecido.--2. Nos casos que o Alcalde faga uso desta competencia, darase conta ó pleno das
disposicións e instruccións aprobadas.
TÍTULO I=CAP ÍTULO I= A ORGANIZACI ÓN MUNICIPAL.---ARTIGO 4 º.- Órganos de goberno. -Constitúen os órganos de goberno municipal:-a) O Alcalde.-
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b) Os tenentes de Alcalde.----c) A Comisión de goberno.---d) O pleno.---e) As Comisións informativas permanentes.---f) A Comisión especial de contas.--------Ditos órganos, nos marcos das súas respectivas competencias, dirixen o goberno e
a administración local.-CAP ÍTULO II=O ALCALDE
ARTIGO 5.- Funci óns e competencias.
1. O Alcalde é o presidente da Corporación e oustenta, en todo caso, as seguintes
atribucións:----a. Dirixi-lo goberno e a administraci ón municipal:-------- Nomea e separa libremente ós concelleiros que integran a Comisión de Goberno,
dando conta ó pleno.---- Nomea e separa libremente ós tenentes de Alcalde entre os concelleiros que
forman parte da Comisión de Goberno, dando conta ó pleno.----- Delega na Comisión de goberno as atribucións delegables que estime oportuno.-- Outorga e revoga delegacións xenéricas en calquera membro da Comisión de
goberno, e especiais en calquera concelleiro.----- Organiza os servicios administrativos da Corporación.-- Vela polo cumprimento das leis e demais normativa.---b. Representar ó concello:-------- Preside tódolos actos públicos que se celebren no concello.------- Preside os actos de licitación ou adxudicación de obras, servicios, subministros,
alleamentos, concesións e arrendamentos de bens e outros contratos.-----c. Convocar e presidi-las sesi óns do pleno, salvo os supostos previstos na
presente lei e na lexislación electoral xeral, da Comisión de goberno e de calquera outros
órganos municipais, e decidi-los empates con voto de calidade.--- Elabora as ordes do día do pleno, Comisión de Goberno e órganos
complementarios.----- Abre, suspende e levanta as sesións.---- Dirixe as sesións e debates.---- Decide no caso de empate, en segunda votación, con voto de calidade.--d. Dirixir, inspeccionar e impulsa-los servicios e obras municipais :-------- Dicta disposicións particulares para o seu mellor cumprimento.-- Acada os asesoramentos técnicos necesarios.---- Dicta ordes individuais constitutivas de mandato para a execución ou a
prohibución dun acto.--e. Dictar bandos .--------f. O desenvolvemento da xestión económica de acordo co orzamento aprobado,
dispoñer gastos dentro dos límites da súa competencia, concertar operacións de crédito,
con exclusión das contempladas no artigo 158.5 da Lei 39/1988, de 28 de decembro,
reguladora das Facendas locais, sempre que aquelas estean previstas no orzamento e o seu
importe acumulado dentro de cada exercicio económico non supere o 10% dos seus
recursos ordinarios, salvo as de tesourería que lle corresponderán cando o importe
acumulado das operacións vivas en cada momento non superen o 15% dos ingresos
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liquidados no exercicio anterior; ordear pagos e render contas; todo esto de conformidade co
disposto na Lei Reguladora das Facendas locais.------- Autoriza e dispón gastos dentro do límite da súa competencia, establecidos na
normativa vixente e os previstos nas bases de execución do orzamento.--- Recoñece as obrigas derivadas dos actos de autorización e disposición orzamentaria.--- Ordea tódolos pagos que se teñan que efectuar con cargo a fondos municipais.- Concede as subvencións e axudas con cargo ás partidas e consignacións do
orzamento, de acordo coas bases de execución e co regulamento de subvencións deste
concello.-----Aproba padróns fiscais, documentos fiscais e liquidacións tributarias.-- Dicta actos de aplicación de efectividade dos tributos locais.--- Resolve as reclamacións e recursos que se deduzan contra eles.--------- Desenvolve a xestión económica municipal conforme o orzamento aprobado, sen
prexuízo das atribucións do pleno.g. Aproba-la oferta de emprego p úblico de acordo co orzamento e o cadro de persoal
aprobados polo pleno, aproba-las bases das probas para a selección do persoal e para os
concursos de provisión de postos de traballo e distribuí-las retribucións complementarias que
non sexan fixas e periódicas.-h. Desenvolve-la xefatura superior de todo o persoal e acorda-lo seu nomeamento e
sancións, incluída a separación do servicio dos funcionarios da Corporación e o despido do
persoal laboral, dando conta ó pleno, nestes dous últimos casos, na primeira sesión que celebre.
Esta atribución entenderase sen prexuízo do disposto nos artigos 99.1 e 3 da Lei B.R.L.-------i. Exerce-la xefatura da polic ía municipal.-----l. As aprobaci óns dos instrumentos de planeamento e de desenvolvemento do
planeamen- to xeral non expresamente atribuídas ó pleno, así como a dos instrumentos de
xestión urbanística e dos proxectos de urbanización.--m. O exercicio das acci óns xudiciais e administrativas e da defensa do concello nas
materias da súa competencia, incluso cando estivesen delegadas noutro órgano, e, en caso de
urxencia, en materias da competencia do pleno, neste suposto dando conta ó mesmo na
primeira sesión que celebre para a súa ratificación.------ Efectua-la comparecencia e defensa nos procesos incoados contra o concello, así como
a interposición de recursos na vía xudicial ou administrativa.--- Conferir mandato para o exercicio da representación xudicial ou administrativa, e para
toda clase de actos ou negocios xurídicos, e encomenda-la representación e defensa do concello
a letrados e procuradores.----n. A iniciativa para propo ñerlle ó pleno a declaraci ón de lesividade en materias de
competencia da Alcaldía.-----ñ. Adoptar persoalmente, e baixo a s úa responsabilidade, en caso de cat ástrofe ou de
infortunios públicos e grave risco dos mesmos, as medidas necesarias e axeitadas, dando
conta inmediata ó pleno.---o. Sanciona-las faltas de desobediencia a s úa autoridade ou por infracción das
ordenanzas municipais, salvo nos casos en que tal facultade estea atribuída a outros
órganos.-----p. As contrataci óns e concesións de toda clase cando o seu importe non supere o 10%
dos recursos ordinarios do orzamento nin, en calquera caso, os 6.010.121,04 €; incluídas as de
carácter plurianual cando a súa duración non sexa superior a catro anos, sempre que o importe
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acumulado de tódalas súas anualidades non supere nin a porcentaxe indicada, referido ós
recursos ordinarios do orzamento do primeiro exercicio, nin a contía sinalada.-q. A aprobaci ón dos proxectos de obras e de servicios cando sexa competente
para a súa contratación ou concesión e estean previstos no orzamento.---r. A adquisición de bens e dereitos cando o seu valor non supere o 10% dos
recursos ordinarios do Orzamento nin os 3.005.060,50, así como o alleamento do
patrimonio que non supere a porcentaxe nin a contía indicados nos seguintes
supostos:---- A de bens inmobles, sempre que estea prevista no orzamento.---- A de bens mobles, salvo os declarados de valor histórico ou artístico, cando o seu
allea mento non se atope previsto no orzamento.s. O outorgamento das licencias , salvo que as leis sectoriais llelo atribúan
expresamente ó pleno ou á Comisión de goberno.--------t. Ordea-la publicaci ón, execución e cumprimento dos acordos do
concello.-------u. As demais que expresamente lle atribúan as leis e aquelas que a lexislación do
Estado ou das Comunidades Autónomas lle asignen ó concello e non atribúan a outros
órganos municipais.---2. Corresponde así mesmo ó Alcalde o nomeamento dos tenentes de
Alcalde.------3. O Alcalde pode delega-lo exercicio das súas atribucións, salvo as de convocar e
presidi-las sesións do pleno e da Comisión de goberno, decidi-los empates co voto de
calidade, a concertación de operacións de crédito, a xefatura superior de todo o persoal, a
separación do servicio dos funcionarios e o despido do persoal laboral, e as enunciadas
nos apartado a), e), l), m), n), e ñ) do número 1 deste artigo. Non obstante, poderá delegar
na Comisión de goberno o exercicio das atribucións contempladas no apartado l).ARTIGO 6 º.- Exercicio das atribuci óns.--------1. O Alcalde pode exerce-la súas atribucións directamente ou mediante delegación.
Teñen carácter de delegables tódalas funcións da Alcaldía, salvo as enumeradas no último
apartado do artigo anterior.-----2. O Alcalde poderá efectuar delegacións:--------a) Na Comisión de goberno.-----b) Nos membros da Comisión de goberno, sexan ou non tenentes de
Alcalde.------c) En calquera concelleiro, aínda que non pertenza a Comisión de goberno, para
cometi dos específicos.ARTIGO 7 º.- Réxime xeral das delegaci óns.--O outorgamento de delegacións polo Alcalde someterase ó seguinte réxime:-------a) Efectuaranse mediante decreto do Alcalde, que conterá o ámbito, facultades e
condicións especificas do exercicio das facultades que se deleguen.-------b) Requirirá para a súa eficacia a aceptación do órgano ou membro en que se
delegue. Entenderase aceptada tacitamente se no termo de tres días hábiles contados
desde a notificación da resolución, o órgano ou membro delegado non fai manifestación
expresa ante o Alcalde da súa non aceptación.----
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e) As delegacións, salvo as relativas a un proxecto ou asunto específico, publicaranse no
Boletín Oficial da Provincia e darase conta ó pleno do concello na primeira sesión que
celebre.----d) Os actos dictados polo órgano ou membro delegado no exercicio das atribucións
delegadas enténdense dictados polo Alcalde, correspondéndolle a este a resolución dos recursos
de reposición.--e) Ningún órgano ou membro poderá delegar nun terceiro as atribucións delegadas polo
Alcalde.--f) O Alcalde poderá revogar ou modifica-las delegacións efectuadas coas mesmas
formalidades que as esixidas para o seu outorgamento.--CAPITULO III=OS TENENTES DE ALCALDE.-- ARTIGO 8 º.- Os tenentes de Alcalde. --------1. Son libremente nomeados e cesados polo Alcalde entre os membros da Comisión de
goberno, mediante un decreto, do que se dará conta ó pleno na primeira sesión que celebre, e
publicarase no Boletín Oficial da Provincia.--2. O número de tenentes de Alcalde non poderá exceder do número de membros da
Comisión de goberno.
3. Correspóndelle ós tenentes de Alcalde, pola orde do seu nomeamento, substituír
accidentalmente ó Alcalde na totalidade das súas funcións, nos casos de ausencia, enfermidade
ou impedimento.-----CAPITULO IV=A COMISI ÓN DE GOBERNO.- ---ARTIGO 9.- Composici ón.--1. A Comisión de goberno, órgano colexiado, está integrada polo Alcalde que a preside e
un número de concelleiros non superior ó tercio do número legal de membros da Corporación.
2. O nomeamento e separación dos membros da Comisión de goberno corresponde
libre- mente ó Alcalde, efectuarase por decreto do que se dará conta ó pleno do concello e
publicarase no Boletín Oficial da Provincia.-------3. O Alcalde efectuará o nomeamento dos membros da Comisión de goberno dentro dos
30 días seguintes a constitución do concello, quedando constituída a mesma para tódolos
efectos.------ARTIGO 10.- Atribuci óns:-a) A asistencia permanente ó Alcalde en exercicio das súas atribucións.b) Exerce-las atribucións que o Alcalde expresamente lle delegue.------c) Exerce-las atribucións que o pleno do concello expresamente lle delegue.-----d) Exerce-las atribucións que expresamente poidan conferirlle as normas legais.ARTIGO 11.- R éxime de sesi óns.----1. A Comisión de goberno celebrará sesións ordinarias os luns ás 19 horas, e
extraordinarias e urxentes cando sexan convocadas polo Alcalde ou a instancia de alomenos
unha cuarta parte do número legal dos seus compoñentes.------2. A convocatoria efectuarase polo Alcalde, alomenos vintecatro horas antes da fixada
para a súa celebración, salvo as extraordinarias e urxentes, nas que antes de entrar no
coñecemento dos asuntos incluídos na orde do día se declarará a urxencia por acordo favorable
da maioría dos seus membros.

Página 19 de 33

3. As sesións da Comisión de goberno non serán publicas, sen prexuízo da
publicidade e comunicación establecidas nas normas. A copia da acta enviaráselle ós
membros da Corporación no prazo de dez días contados desde a súa celebración.---4. Para a súa válida constitución requírese a asistencia da maioría absoluta legal
dos seus compoñentes, celebrándose en segunda convocatoria, de non existir quórum,
unha hora despois da fixada para a primeira, sendo neste caso suficiente a asistencia de
tres dos seus membros.----5. Será presidida polo Alcalde, que dirixirá e ordeará os debates.--------6. Cando exerza competencias delegadas polo pleno, será preceptivo o informe da
Comisión informativa correspondente.
7. O Alcalde pode requirir que asistan ás sesións outros membros da Corporación
ou per- soal de servicio do concello, co obxecto de informar no relativo ó ámbito das súas
actividades.----CAPITULO V=O PLENO MUNICIPAL.----- -ARTIGO 12.- Composici ón e competencias.--1. O pleno, integrado por tódolos concelleiros, é presidido polo Alcalde.--2. Correspóndenlle, en todo caso, ó pleno as seguintes atribucións:
a. O control e a fiscalización dos órganos de goberno.----b. Os acordos relativos á participación en organizacións supramunicipais;
alteración do termo municipal; creación ou supresión de municipios e das entidades ás
que se refire o artigo 45 da Lei de bases de Réxime local; creación de órganos
desconcentrados; alteración da capitalidade do municipio e o cambio de nome deste ou
daquelas entidades e a adopción ou modificación da súa bandeira, ensina ou escudo.------c. A aprobación inicial do planeamento xeral e a aprobación que poña fin á
tramitación municipal dos plans e demais instrumentos de ordenación previstos na
lexislación urbanística.d. A aprobación do regulamento orgánico e das ordenanzas.-------e. A determinación dos recursos propios de carácter tributario; a aprobación e
modificación dos orzamentos; a disposición de gastos en materia da súa competencia e a
aprobación das contas; todo isto de acordo co disposto na Lei de Facendas locais.f. A aprobación das formas de xestión dos servicios e dos expedientes de
municipalización.------g. A aceptación da delegación de competencias feita por outras Administracións
públicas.-------h. O planteamento de conflictos de competencias a outras entidades locais e
demais administracións públicas.--------i. A aprobación do cadro de persoal e da relación de postos de traballo, a fixación
da contía das retribucións complementarias fixas e periódicas dos funcionarios e o
número e réxime do persoal eventual.---l. O exercicio de accións xudiciais e administrativas e a defensa da Corporación en
materias de competencia plenaria.-------m. A declaración de lesividade dos actos do concello.----n. A alteración da calificación xurídica dos bens de dominio público.------ñ. A concertación das operacións de crédito que teñan unha contía acumulada,
dentro de cada exercicio económico, superior ó 10 % dos recursos ordinarios do
orzamento -salvo as de tesourería, que lle corresponderán cando o importe acumulado das
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operacións vivas en cada momento supere o 15% dos ingresos correntes liquidados no exercicio
anterior- todo isto de conformidade co disposto na Lei reguladora das Facendas locais.o. As contratacións e concesións de toda clase cando o seu importe supere o 10% dos
recursos ordinarios do orzamento e, en calquera caso, os 6.010.121 €, así como os contratos e
concesións plurianuais cando a súa duración sexa superior ós catro anos e os plurianuais de
menor duración cando o importe acumulado de tódalas súas anualidades supere a porcentaxe
indicada, referida ós recursos ordinarios do orzamento do primeiro exercicio e, en todo caso,
cando sexa superior á contía sinalada nesta letra.--------p. A aprobación dos proxectos de obras e servicios cando sexa competente para súa
contratación ou concesión, e cando aínda non estean previstos nos orzamentos.q. A adquisición de bens e dereitos cando o seu valor supere o 10% dos recursos
ordinarios do orzamento e, en todo caso, cando sexa superior a 3.005.060,50 € , así como os
allramentos patrimoniais nos seguintes supostos:------. Cando se trate de bens inmobles ou de bens mobles que estean declarados de valor
histórico ou artístico, e non estean previstas no orzamento.----. Cando, estando previstas no orzamento, superen as mesmas porcentaxes e contías
indicadas para as adquisicións de bens.--------r. Aqueloutras que deban corresponder ó pleno por esixi-la súa aprobación unha maioría
especial.-----s. As demais que expresamente lle confiran as leis.-----3. Pertence, igualmente, ó pleno a votación sobre a moción de censura ó Alcalde e sobre
a cuestión de confianza planteada por el mesmo, que rexen polo disposto na lexislación electoral
xeral.
4. O pleno pode delega-lo exercicio das súas atribucións no Alcalde e na Comisión de
goberno, salvo as enunciadas no número 2, letras a), b), c), d), e), f), f), h), i), n), e r), e no
número 3 deste artigo.--------ARTIGO 13.- R éxime das delegaci óns.------1. As atribucións do pleno poden exercerse directamente ou mediante delegación,
consonte o establecido no apartado 4. do artigo anterior.-------2. O acordo plenario de delegación será adoptado por maioría absoluta do número legal
de membros da Corporación e surtirá efectos desde o día seguinte ó da súa aprobación, sen
prexuízo da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia.--CAPITULO VI=ÓRGANOS COMPLEMENTARIOS. ------ARTIGO 14.- As Comisi óns informativas. --1. As Comisións informativas son órganos colexiados complementarios dos órganos de
goberno, sen atribucións resolutorias, que teñen por función o estudio, consulta e informe
preceptivo e non vinculante, con carácter exclusivo dos asuntos que teñan que ser sometidos á
decisión do pleno.---2. Poden ser permanentes ou especiais. As primeiras constitúense con carácter xeral, e o
seu número e denominació se, decidirán por acordo plenario a proposta do Alcalde. As especiais
son aquelas que o pleno pode constituír para un asunto concreto, extinguíndose
automaticamente unha vez que dictaminasen ou informasen sobre o asunto que constituíu o seu
obxecto.-----3. Estarán integradas exclusivamente por membros da Corporación e presididas polo
Alcalde, puidendo este delega-la presidencia efectiva en calquera membro da mesma.---
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4. Cada Comisión estará integrada de forma que a súa composición se acomode á
proporcionalidade existente entre os distintos grupos políticos representados na
Corporación.---5. A adscrición da representación de cada grupo realizarase mediante proposta do
seu portavoz, en escrito dirixido ó Alcalde, do que se dará conta ó pleno. Poderá
designarse un suplente para cada un dos membros titulares.-6. As súas convocatorias e sesións axustaranse ó réxime previsto para a Comisión
de goberno.-----ARTIGO 15.- Da Comisi ón especial de contas. ------1. É a Comisión informativa de existencia preceptiva á que corresponde o exame,
estudio e informe dos estados e contas anuais que comprenderán tódalas operacións
orzamentarias, independentes e auxiliares patrimoniais e de tesourería levadas a cabo
durante cada exercicio, nos termos do disposto na Lei 39/88, de 28 de decembro,
reguladora das Facendas locais.ARTIGO 16.- Os concelleiros delegados.------- Son aqueles que oustentan algunha das delegacións de atribucións do Alcalde
previstas nos números 3, 4 e 5 do artigo 43 do Regulamento de organización,
funcionamento e réxime xurídico das Entidades locais, que se determinarán no decreto de
delegación.----TITULO II=FUNCIONAMENTO DOS ÓRGANOS.- CAPITULO I=Disposici óns com úns.--ARTIGO 17.- Sesi óns.Os órganos municipais, dentro das súas atribucións, funcionan mediante a
celebración de sesións ou reunións, de conformidade co disposto nos artigos seguintes.---ARTIGO 18.- Disposici óns xerais.-----1. A presidencia das sesións do pleno da Corporación e da Comisión de goberno
correspóndelle ó Alcalde. En caso de ausencia ou imposibilidade, a presidencia será
asumida polos tenente de Alcalde, segundo a orde de substitución.--------2. Actuará como secretario en tódalas sesións do pleno da Corporación, e nas
decisorias da Comisión de goberno, o secretario do concello.-----3. As sesións do pleno e da Comisión de goberno celebraranse na casa consistorial,
salvo os supostos de forza maior, nos que se poderá habilitar outro edificio ou local para
tal efecto. En todo caso farase constar esta circunstancia.CAPITULO II=Funcionamento do pleno.------ARTIGO 19.- Clases de sesi óns.-------1. As sesións do pleno do concello poden ser:----a) Ordinarias.---b) Extraordinarias.------c) Extraordinarias de carácter urxente.---2.- O Pleno celebrará sesión ordinario o último venres de cada mes ás 10 horas,
agás os meses de agosto e decembro, correspondendo a primeira sesión ó día 25 de xullo
de 2003. Cando o día fixado sexa inhábil, a sesión trasladarase ó día inmediatamente
anterior.--------De común acordo entre un mínimo de tres grupos representados no concello,
poderán solicita-la retransmisión de dous plenos ó ano, con pedilo por escrito asinado
polos seus portavoces.--

Página 22 de 33

3. O pleno celebrará sesión extraordinaria cando así o decida o presidente ou o solicite a
cuarta parte, alomenos, do número legal de membros da Corporación, sen que que ningún
concelleiro poida solicitar máis de tres anualmente. Neste último caso, a celebración da sesión
non poderá demorarse por mais de quince días hábiles desde que fose solicitada, non puidendo
incorporarse o asunto á orde do día dun pleno ordinario ou doutro extraordinario con máis
asuntos se non o autorizan expresamente os solicitantes da convocatoria.--Se o presidente non convocase o pleno extraordinario solicitado polo número de
concelleiros indicado dentro do prazo sinalado, quedará automaticamente convocado para o
décimo día hábil seguinte ó de finalización de dito prazo, ás doce horas, o que será notificado
polo secretario da Corporación a tódolos membros da mesma ó día seguinte da finalización do
prazo citado anteriormente. En ausencia do presidente ou de quen legalmente teña que
substitílo, o pleno quedara validamente constituído sempre que concorra o quórum legalmente
requirido para a súa celebración. Neste caso será presidido polo membro da Corporación de
maior idade entre os presentes.--------4. Son sesións extraordinarias urxentes as convocadas polo Alcalde pola súa propia
iniciativa, cando a urxencia do asunto ou asuntos a tratar non permitan convocar sesión
extraordinaria coas formalidades dos prazos de convocatoria. Neste caso debe incluírse como
primeiro punto da orde do dia o pronunciamento sobre a urxencia, e se esta non fose aprobada
levantaríase a sesión.ARTIGO 20.- Convocatoria.
1.- Correspóndelle ó Alcalde convocar tódalas sesións do pleno, salvo no suposto
contemplado no parágrafo 2º do apartado 3 do artigo 19.-------2. Á convocatoria das sesións acompañaráselle a orde do día compresiva dos asuntos a
tratar. Entre a convocatoria e a celebración das sesións non poderán transcorrer menos de dous
dias hábiles, salvo no caso das sesións extraordinarias urxentes.--------3. As convocatorias serán notificadas ós concelleiros nos seus domicilios alomenos con
dous días hábiles de antelación, salvo as extraordinarias urxentes.------ARTIGO 21.- Expediente da sesi ón.A convocatoria para unha sesión ordinaria ou extraordinaria dará lugar á apertura do
correspondente expediente, no que deberá constar:----a) A relación de expedientes que a secretaría prepare e poña a disposición da Alcaldía ou
presidencia.-b) A fixación da orde do día polo Alcalde.-----c) As copias das notificacións cursadas ós membros da Corporación.---d) Copia do anuncio do taboleiro de edictos do concello.--------e) Minuta da acta.----f) Copia dos oficios de revisión dos acordos adoptados nas administracións do Estado e
Comunidade Autónoma.------g) Publicación dos acordos no taboleiro de edictos.-----ARTIGO 22.- Orde do d ía.-1. A orde do día componse da relación dos asuntos que se teñan que tratar na
sesión.-------2. A elaboración da orde do día correspóndelle ó Alcalde e comprenderá
exclusivamente:------a) A aprobación da acta da sesión ou sesións anteriores.
b) Tódolos dictames ou mocións con expedientes informados pola Comisión
informativa correspondente.-------
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c) Punto de rogos e preguntas nas sesións ordinarias. Poden presentar rogos e
preguntas os grupos municipais, por un tempo de 30 minutos cada grupo, sen ter en conta
o tempo empregado nas respostas.-----Rogo é a formulación dunha proposta de actuación dirixida a algún dos órganos
do goberno municipal. Os rogos formulados no seo do pleno poderán ser debatidos, pero
en ningún caso sometidos a votación. Poden presentar rogos tódolos membros da
Corporación, ou os grupos municipais mediante os seus portavoces. Os rogos poderán ser
efectuados verbalmente ou por escrito e serán debatidos xeralmente na sesión seguinte,
sen prexuízo de que poidan selo na mesma sesión na que se formulen se o Alcalde ou
presidente o estima conveniente.---Pregunta é calquera cuestión formulada os órganos de goberno no seo do pleno.
Poden presentar preguntas tódolos membros da corporación, ou os grupos municipais a
través dos seus portavoces. As preguntas feitas oralmente no transcurso dunha sesión
serán xeralmente respondidas polo seu destinatario na sesión seguinte, sen prexuízo de
que o preguntado queira darlle resposta inmediata. As preguntas formuladas por escrito
serán contestadas polo destinatario na sesión seguinte, sen prexuízo de que o preguntado
queira darlle resposta inmediata. As preguntas formuladas por escrito con vintecatro horas
de antelación serán contestadas ordinariamente na sesión ou, por causas debidamente
motivadas, na seguinte.As preguntas formuladas poderán ser contestadas polo destinatario na mesma
sesión ou na seguinte, ou ben por escrito no prazo máximo de trinta días.3. Na orde do día farase constar que, se na primeira convocatoria non se
alcanzasen os requirimientos para a valida constitución do pleno, se entenderá convocada
a sesión automaticamente á mesma hora, dous días despois.------4. Serán nulos os acordos adoptados nas sesións extraordinarias sobre asuntos non
comprendidos na súa convocatoria, así como os que se adapten en sesións ordinarias
sobre materias non incluídas na orde do día, salvo especial e previa declaración de
urxencia adoptada polo pleno con voto favorable da maioría absoluta do número legal de
membros da Corporación.
ARTIGO 23.- Expedientes e documentaci ón.-1. A documentación íntegra dos asuntos incluídos na orde do día estarán a
disposición dos concelleiros na secretaría desde a data de convocatoria. Os expedientes
non poderán saír do lugar no que se atopen postos de manifesto, salvo disposición verbal
ou por escrito do Alcalde comunicada á secretaría xeral.2. Os concelleiros terán dereito a examina-los expedientes e cantos antecedentes se
relacionen cos asuntos da orde do día. Cando se precise que se poña de manifesto
calquera outro expediente ou documento que obre na dependencias municipais,
interesarano da Alcaldía.-------ARTIGO 24.- Constituci ón das sesi óns.--------1. Para a válida constitución dunha sesión, sexa cal sexa o seu carácter, será
necesaria a asistencia mínima dun tercio do numero legal dos seus membros.-----2. Este quórum hase manter durante todo o transcurso da sesión coa finalidade de
garantir que tódolos acordos que se adopten conten coa presencia deste mínimo de
membros corporativos, de forma que, se por calquera causa este quórum non se puidese
manter, o presidente declarará a suspensión da sesión.---3. Non se poderá celebrar ningunha sesión sen a asistencia do presidente e do
secretario da Corporación ou das persoas que legalmente os substitúan.---
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4. Os membros da Corporación que non poidan asistir a unha sesión por causa que llelo
impida, terán que comunicárllelo a Alcaldía e, se non fose posible, á secretaría xeral.5. Os membros da Corporación tomarán asento no salón de sesións unidos ó seu grupo.
A orde de colocación será determinada polo presidente, unha vez oídos os portavoces, tendo
preferencia o grupo formado polos membros da lista máis votada. En calquera caso a colocación
dos membros da Corporación deberá facilita-la emisión e reconto de votos.-------ARTIGO 25.- Publicidade e duraci ón das sesi óns.--1. As sesións do pleno serán públicas. Non obstante, poderá ser secreto o debate e a
aprobación daqueles asuntos que poidan afectar ó dereito fundamental dos cidadáns ó que se
refire o artigo 18.1. da Constitución Española, cando así o acorde previamente a maioría
absoluta dos asistentes.-------2. O público asistente ás sesións non poderá intervir nestas, agás as situacións recollidas no regulamento de participación cidadán, podendo o presidente proceder en casos
extremos á expulsión que por calquera causa impida o normal desenvolvemento da sesión.------3. Toda sesión ordinaria ou extraordinaria deberá de respecta-lo principio de unidade do
acto, procurando que finalice o mesmo día do seu comezo. Durante o transcurso da sesión, o
presidente poderá acordar interrupcións ó seu arbitrio para permiti-las deliberacións dos grupos
por separado sobre cuestións debatidas, para consultas dos portavoces ou para descanso dos
debates.------ARTIGO 26.- Direcci ón das sesi óns.1. Correspóndelle ó presidente asegura-la boa marcha das sesións, dirixi-los debates e
mante-la orde.--------2. As dúbidas que poidan xurdir na aplicación deste regulamento serán resoltas polo
presidente, unha vez escoitado o secretario.---3. Para mellor exercicio das súas competencias, o presidente poderá requiri-la opinión
dos portavoces dos grupos municipais en relación coa convocatoria, celebración, incidencias e
desenvolvemento dos debates.
4. O Alcalde poderá chamar á orde a calquera membro da Corporación que:-----a) Profira palabras ou virta conceptos ofensivos para o decoro da Corporación, dos seus
membros, de institucións públicas ou de calquera outra persoa ou entidade.----b) Produza interrupcións ou por calquera medio altere a orde das sesións.--------c) Pretenda facer uso da palabra sen que lle fose concedida ou unha vez que lle fose
retirada.-----Tras tres chamadas á orde na mesma sesión, con advertencia na segunda das
consecuencias da terceira chamada, o presidente poderá ordear que abandoe o local onde se
celebra a sesión, adoptando as medidas que considere oportunas para facer efectiva a
expulsión.---ARTIGO 27.- Apertura da sesi ón.--1. O presidente abrirá a sesión e o secretario comprobará a existencia do quórum necesa
rio para comezala, tomando nota das ausencias xustificadas ou non.---2. Pasada media hora a partir da sinalada para a celebración da sesión sen a existencia do
quórum previsto no artigo 24.1 deste regulamento, o presidente ordearálle ó secretario que
levante dilixencia na que se faga consta-la asistencia dos membros da Corporación presentes, a
ausencia dos que se teñan excusado e da existencia ou non do quórum para a validez da
mesma.-------
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3.Constituída validamente a sesión, o presidente propoñerá a aprobación da acta
da sesión ou sesións anteriormente incluídas na orde do día. Se non houbese
observacións, quedará aprobada.----Se as houbese serán resoltas pola Corporación, debendo incorporarse previa
dilixencia do secretario á acta definitiva que se transcriba no correspondente libro. En
ningún caso poderá modificarse o fondo dos acordos aprobados, e só caberá correxir erros
materiais ou de feito, unha vez debatidas as observacións.--ARTIGO 28.- Desenvolvemento das sesi óns.--1. O presidente dirixirá o desenvolvemento da sesión. Os asuntos debatiranse e
votaranse seguindo a numeración correlativa que figura na orde do día, se ben por causa
xustificada poderase altera-la orde dos mesmos ou retiralos da orde día.--2. Non obstante ó disposto no numero anterior, o presidente poderá retirar un
asunto dos incluídos na orde do día nos seguintes casos:a) Cando a súa aprobación esixa unha maioría especial e esta non poida obterse
durante o transcurso da sesión.-b) Cando o solicite durante o debate un concelleiro, con obxecto de que se
incorporen ó expediente documentos, informes ou se completen trámites, ou que quede
sobre a mesa para a súa discusión na seguinte sesión. Nestes casos a petición será votada
tras termina-lo debate e antes de proceder á votación sobre o fondo do asunto. Se a
maioría simple votase a favor da petición, non haberá lugar a vota-la proposta.---c) A petición do poñente dunha moción.ARTIGO 29.- Desenvolvemento dos debates.-1. Para o mellor desenvolvemento dos debates, a presidencia dispoñerá que o
secretario dea lectura íntegra ou en extracto do dictame formulado pola Comisión
informativa correspon dente, ou se se tratase dun asunto urxente non dictaminado por
esta, da proposición que se someta ó pleno. Darase lectura íntegra daquelas partes do
expediente e do informe ou dictame da Comisión, cando sexa solicitada polos grupos
municipais.----2. Se ningún portavoz solicitase despois da lectura o uso da palabra, someterase o
asunto a votación.------3. Se se promovese debate, as intervencións sera ordeadas polo Alcalde, conforme
as seguintes reglas:----a) Só se poderá facer uso da palabra previa autorización do presidente.----b) O debate comézase coa exposición e xustificación da proposta, a cargo dalgún
membro da Comisión informativa que a dictaminou, ou dalgún dos membros da
corporación que subscriban a proposición ou moción, en nome propio ou do colectivo
propoñente.----c) Seguidamente o presidente concederálle a palabra ós portavoces dos grupos
para un primeiro turno de debate, durante o tempo de seis minutos, intervindo por orde de
mayor a menor representación municipal, comezando polo grupo maioritario e ramatando
sempre polo grupo mixto, que repartirá o tempo de intervención entre os seus
compoñentes. O tempo poderá ser ampliado polo presidente en razón á importancia ou
trascendencia do asunto.
d) Acabado este primeiro turno, o poñente poderá responder se o cre conveniente.e) O presidente concederá un segundo turno de intervención para aclarar ou
respostar algún punto concreto, concedéndolle a palabra ós portavoces durante un tempo
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de 3 minutos a cada un, pola orde antriormente sinalada. Finalizado éste, o poñen pechará o
debate ratificando ou modificando a súa proposta.-----f) Quen se considere aludido por unha intervención poderá solicitarlle ó presidente un
turno especial por alusións, durante o tempo dun minuto.-----g) Os membros da Corporación poderán, en calquera momento do debate, pedi-la
palabra para expoñer unha cuestión de orde, invocando a norma de aplicación. O presidente
resolverá o que proceda, sen que por este motivo se entable ningún debate.-----h) A intervención do secretario ou do interventor durante o debate dos asuntos incluídos
na orde de día quedará limitada a informar dos aspectos legais do asunto que se discuta, cando
medie requirimento expreso da presidencia, ou lle dea esta o uso da palabra, cando entendan
que no debate se suscita algunha cuestión na que poida dubidarse acerca da súa legalidade ou
puidese ter implicacións orzamentarias.-------i) Os portavoces dos grupos, durante o debate, poderán pedi-la modificación do dictame,
a súa retirada para efectos de que se incorporen ó mesmo documentos ou informes, ou que
quede sobre a mesa para o seu debate e votación na seguinte sesión.---l) O poñente poderá acceder á petición de modificación do dictame; neste caso formará
parte íntegra do mesmo para os efectos da súa votación. A petición de retirada do dictame ou de
que quede sobre a mesa para a próxima sesión será decidida por maioría simple antes de
proceder á votación sobre o fondo do asunto.-m) Se se formulasen votos particulares ou enmendas, deberán debaterse en primeiro
lugar antes do dictame ou proposición correspondente, iniciándose a intervención polo
formulante, que seguirá pola mesma orde, tempo e forma establecidos para os dictames, e
pechando o debate o poñente.ARTIGO 30.- Abstenci ón.--Sen prexuízo das causas de incompatibilidade establecidas pola Lei, os membros da
Corporación deberán absterse de participar no debate e votación de todo asunto cando concorra
algunha das causas ás que se refire a lexislación do procedemento administrativo e contratos das
administracións públicas.-----Neste caso o interesado deberá abandoa-la sala mentres se discute e vota o asunto, salvo
cando se trate de debate-la súa actuación como membro da Corporación, en que terá dereito a
permanecer e defenderse.-----ARTIGO 31.- Car ácter das intervenci óns.--1. Dictame é a proposta sometida ó pleno tralo estudio do expediente pola Comisión
informativa. Contén unha parte expositiva e un acordo a adoptar.-------2. Proposición é a proposta que se somete ó pleno relativa a un asunto incluído na orde
do día, que acompaña á convocatoria. Conterá unha parte expositiva ou xustificación e un
acordo, así mesmo, a adoptar. Non procederá entrar a debater nin votar unha proposición sen
que previamente se ratificase a súa inclusión na orde do día.---3. Moción é a proposta que se somete directamente a coñecemento do pleno. Poderá
formularse por escrito ou oralmente.-4. Voto particular é a proposta de modificación dun dictame formulada por un membro
que forma parte da Comisión informativa. Deberá acompañar ó dictame desde o día seguinte á
súa aprobación pola Comisión.--------5. Enmenda é a proposta de modificación dun dictame ou proposición presentada por
calquera membro, mediante escrito presentado ó presidente antes de comezarse a deliberación
do asunto. Non obstante se se formulasen emendas in voce durante a sesión, unicamente poderá
aceptarse o seu debate por acordo da maioría dos asistentes.----
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ARTIGO 32.- Das votaci óns.
1. Pechado o debate dun asunto procederase á súa votación. O dictame ou
proposición, salvo excepción, votarase integramente.-------2. Antes de comeza-la votación o presidente espoñerá clara e concisamente os
termos da mesma e a clase de votación. Se se mantivesen os votos particulares ou
enmendas, decidiranse antes do dictame ou moción de que se trate.---3. Unha vez comezada a votación non se pode interromper por ningún motivo.
Durante o desenvolvemento da votación o presidente non concederá o uso da palabra por
ningún motivo, e ningún corporativo poderá entrar no salón ou abandonalo.-------4. Cada membro da Corporación pode votar en sentido afirmativo, negativo ou
absterse de votar. A ausencia dun concelleiro unha vez iniciada a deliberación dun asunto
equivale á abstención.-5. Terminada a votación ordinaria, o presidente declarará o acordado.-----6. Inmediatamente de concluí-la votación nominal ou secreta, o secretario
computará os sufraxios emitidos e anunciará en voz alta o resultado, en vista do cal o
presidente proclamará o acordo adoptado.-------7. No caso de votacións con resultados de empate, efectuarase unha nova
votación, e se o empate persistise, decidirá o voto de calidade do Presidente.-------8. Unha vez proclamado un acordo, os grupos que non interviñeran no debate ou
que tras este cambiasen o sentido do seu voto, poderán solicitar do presidente un turno de
explicación do voto.---ARTIGO 33.- Asuntos de urxencia.----1. Concluído o debate e votación dos asuntos incluídos na orde do día das sesións
ordinarias, e antes de pasar ó turno de rogos e preguntas, o presidente preguntará ós
poñentes e portavoces dos grupos municipais, se existe algún asunto que deba someterse
á consideración do pleno por razóns de urxencia.-2. O poñente ou portavoz do grupo propoñente, de se-lo caso, xustificará a
urxencia e acto seguido o pleno, por maioría absoluta do número legal de membros da
Corporación, decidirá sobre a procedencia do seu debate e posterior votación.----ARTIGO 34.- Clases de votaci óns.-----1. As votacións poden ser: ordinarias, nominais e secretas.--------a) Ordinarias son as que se manifestan verbalmente ou por signos convencionais
de asentimento, disentimento ou abstención dos membros da Corporación.--------b) Nominais son aquelas que se realizan mediante chamamento por orde alfabética
de apelidos e sempre no último lugar o presidente, e na que cada membro da Corporación
responde "si", "non", ou "abstéñome".--c) Secretas son aquelas que se realizan na forma e nos casos previstos pola lei,
previo acordo do pleno, por maioría absoluta. A votación realizarase mediante urnas.-----2. O sistema normal de votación é o de votación ordinaria.--------3. A votación nominal requirirá como mínimo a solicitude dun grupo municipal, e
deberá aprobarse polo pleno por maioría simple en votación ordinaria.---4. A votación secreta só poderá utilizarse para a selección ou destitución de
persoas.--------ARTIGO 35.- Das actas.------ --1. De cada sesión, o secretario estenderá unha acta que conterá como mínimo:-----a) Lugar da reunión, con expresión do nome do concello e local en que se celebra.b) Día, mes e ano.--------
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c) Hora de comezo.------d) Nome e apelidos do presidente, dos membros da Corporación presentes, dos ausentes
que se escusaran e dos que falten sen escusa.---e) Carácter ordinario ou extraordinario da sesión, e se se celebra en primeira o en
segunda convocatoria.--f) Asistencia do secretario o de quen legalmente o substitúa, e presencia do funcionario
responsable da intervención cando concorra.---g) Asuntos que se examinen, opinións sintetizadas dos grupos ou membros da
Corporación que interviñeron nas deliberacións e incidencias destas.---h) Votacións que se verifiquen, e no caso das nominais o sentido en que cada membro
emita o seu voto. Nas votacións ordinarias farase consta-lo número de votos afirmativos, dos
negativos e das abstencións. Farase constar nominalmente o sentido do voto cando así o pidan
os interesados.--------i) Parte dispositiva dos acordos que se adopten.
l) Hora en que o presidente levante a sesión.---2. De non celebrarse sesión, por falta de asistentes ou outro motivo, o secretario suplirá a
acta cunha dilixencia autorizada coa súa firma, na que consigne a causa e o nome dos asistentes
e dos que escusaron a súa asistencia.-CAPITULO III=Funcionamento das Comisi óns.---ARTIGO 36.- Da Comisi ón de goberno. -----1. As sesións da Comisión de Goberno poden ser:------a) Ordinarias deliberantes de asistencia ó Alcalde.------b) Ordinarias decisorias.-------c) Extraordinarias.----d) Extraordinarias de carácter urxente.2. O seu réxime de funcionamento é o establecido no artigo 11 deste regulamento.-------ARTIGO 37.- Das demais Comisi óns.--------1. O funcionamento das comisións informativas axustarase, de se-lo caso, ó establecido
nas sesións do pleno, coas seguintes modificacións:---a) Celebrarán as súas sesións coa periodicidade que acorde o pleno no momento de
constituílas, e nos días e horas que estableza o Alcalde ou presidente da Comisión, os cales
poderán así mesmo convocar sesións extraordinarias ou urxentes.------b) A convocatoria corresponde o Alcalde ou ó presidente da Comisión e na orde do día
só poderán incluírse os dictames dos que osexpedientes íntegros, debidamente informados ou
fiscalizados, estean na secretaría xeral no momento da convocatoria da Comisión.------c) Entre a convocatoria e a celebración da sesión non poderán transcorrer menos de 48
horas.--------d) A partir da convocatoria da sesión os expedientes estarán na secretaría xeral a
disposición dos concelleiros.e) As sesións non serán públicas.------TITULO III=GRUPOS POL ÍTICOS.=CAPÍTULO ÚNICO.-- ------ARTIGO 38.- Os grupos pol íticos municipais. --------
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Os membros da Corporación, para os efectos da súa actuación corporativa,
constitúense en grupos políticos, que se corresponderán coas listas electorais dos partidos,
federacións, coalicións ou agrupacións que ontiveron postos na Corporación.--------2.- Cada grupo debe ter alomenos dous concelleiros.---3.- Ninguén poderá pertencer simultaneamente a mais dun grupo, nin poderán
constituír grupo separado os concelleiros que pertenzan a unha mesma lista electoral.-----4.- Tódolos concelleiros deberán estar adscritos a un grupo municipal.---ARTIGO 39.- O grupo mixto. -1. Os concelleiros que non estean integrados en ningún outro grupo político, ou
non poidan formar grupo propio, quedarán incorporados ó grupo mixto.-2. Os concelleiros que abandoen o grupo político do que forman parte
inicialmente, pasarán automaticamente a formar parte do grupo mixto.---ARTIGO 40.- Constituci ón dos grupos.------- -1. Os grupos políticos constúense mediante escrito dirixido ó presidente e
subscrito por tódolos seus integrantes, que se presentará na secretaría xeral da
Corporación dentro dos cinco días hábiles seguintes á constitución da Corporación.-------2. No mesmo escrito farase consta-la designación de portavoz do grupo, puidendo
designarse tamén suplentes.----3. Da constitución dos grupos, dos seus integrantes e portavoces, o Alcalde dará
conta ó pleno na primeira sesión que se celebre.4. Os membros da Corporación que adquiran a súa condición con posterioridade á
sesión constitutiva da Corporación, deberán incorporarse ó grupo correspondente á lista
na que foran electos ou, de se-lo caso, ó grupo mixto. No primeiro suposto disporán dun
prazo de cinco días hábiles, que comezará a contar desde que tomen posesión do seu
cargo, para acredita-la súa incorporación ó grupo que corresponda, mediante escrito
dirixido ó Alcalde e asinado polo portavoz.------Se non se produce a súa integración na forma prevista no apartado anterior, e
salvo causa de forza maior, integraranse automaticamente na lista na que sairan electos.--ARTIGO 41.- Funci óns.-------1. Son funcións propias de cada grupo municipal as seguintes:----a) Propoñer de entre os seus membros ós concelleiros que o representarán nos
diferentes órganos colexiados da Corporación.--b) Elixir ó portavoz e ó concelleiro do seu grupo que o substituirá nos casos de
ausencia e enfermidade. O portavoz do grupo mixto será designado por unanimidade dos
seus mebros, caso de non haber acordo, repartiranse o turno de intevención no pleno.-----c) Fixa-los criterios políticos comúns respecto ós diferentes asuntos que afecten á
vida municipal.
ARTIGO 42.- Natureza.-------Os grupos municipais expresan na Corporación municipal o pluralismo político,
concorren á formación e manifestación da vontade popular e son instrumento
fundamental para a participación política. Así mesmo contribúen á acción municipal,
encauzando as diferentes aspi- racións dos grupos sociais do concello.-ARTIGO 43.- Dereitos.
1. Tódolos grupos gozan de idénticos dereitos.---2. Dentro das posibilidades de disposición de locais, facilitarase a súa utilización
por parte dos diversos grupos, para que poidan desenvolve-las súas sesións de traballo.---TITULO IV=ESTATUTO DOS CONCELLEIROS.---
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CAPITULO I=DISPOSICIONS XERAIS.-----ARTIGO 44.- Adquisici ón, suspensi ón e perda.--------1. O Alcalde
e concelleiros da Corporación gozarán, unha vez que tomaron posesión dos seus cargos, dos
honores, prerrogativas e distincións propias dos mesmos, de acordo co establecido nas leis.--2. En canto á suspensión e perda da condición de concelleiros da Corporación, réxese
polo disposto nos artigos 222 e 223 da Lei 5/1997 do 22 de xullo.------ARTIGO 45.- Incompatibilidades. --O Alcalde e concelleiros da corporación deberán observar en todo momento as normas
sobre incompatibilidades, e deberán poñer en coñecemento da Corporación calquera feito que
puidese constituír causa da mesma.---ARTIGO 46.- De asistencia e voto. --1. Os concelleiros teñen dereito a asistir e votar nas sesións do pleno da Corporación e
nas sesións das comisións das que formen parte.-------2. Tódolos Concelleiros teñen dereito a formar parte de alomenos unha comisión
informativa.-3. Os membros das Corporacións locais percibirán retribucións polo exercicio dos seus
cargos cando os desenvolvan con dedicación parcial ou exclusiva; neste caso serán dados de alta
no réxime xeral da Seguridade Social, asumindo as Corporacións o pago das cotas empresariais
que correspondan. No suposto de tales retribucións, a súa percepción será incompatible coa de
calquera outra retribución con cargo ós orzamentos das administracións públicas e dos entes,
organismos e empresas dependentes delas.----ARTIGO 47.- Da petici ón de informaci ón.--1. Tódolos concelleiros teñen dereito a solicitar da Alcaldía os datos, informes e documentos que lles sexan precisos para o cumprimento das súas funcións.2. O acceso dos concelleiros á información solicitarase por escrito dirixido ó Alcalde no
que se especificarán os documentos ou expedientes obxecto da petición.--------3. A Alcaldía resolverá motivadamente sobre a solicitude no prazo dos cinco días
naturais seguintes a aquél no que se presentase aquela. Se transcorrido dito prazo non houbese
resolución, a petición entenderase concedida por silencio administrativo.-------ARTIGO 48.- Do acceso directo á informaci ón.------A secretaría da Corporación está obrigada a facilitarlle ós concelleiros a documentación,
sen necesidade de solicitude previa, nos seguintes casos:-------a) Cando desenvolvan delegacións ou responsabilidades de xestión, e a información solicitada estea relacionada co ámbito dos cargos desenvolvidos.-b) Cando a documentación se refira ós asuntos incluídos na orde do día dos órganos
colexiados.--c) Cando soliciten información á que teñen libre acceso os cidadáns.----ARTIGO 49.- Consulta e exame de documentos. ----1. A consulta e exame concreto de expedientes poderase realizar no arquivo xeral, na
dependencia onde se atopen ou mediante entrega dos mesmos ou copia ó concelleiro
interesado.--2. A entrega de copias limitarase ós casos de acceso libre dos cidadáns á información,
sendo precisa noutro caso a autorización expresa do Alcalde.--3. A consulta dos libros de actas e resolucións realizarase na secretaría xeral ou
arquivo.------
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4. O horario de consulta será o xeral de funcionamento da administración
municipal, a non ser que a Alcaldía o amplíe ou sinale un horario específico.--------5. En ningún caso os expedientes, libros ou documentación poderán saír para estes
efectos da casa do concello.--CAPITULO III=DEBERES.
ARTIGO 50.- Xerais. -1. Os concelleiros veñen obrigados a asistir ás sesións dos órganos colexiados dos
que formen parte.-------2. Non poderán facer uso do seu cargo, nin da información contida na
documentación á que teñen acceso, para finalidades distintas das propias da súa
función.".------O regulamento presentado polo BNG, é o que se adxunta a esta acta.------As enmendas presentadas polo PSdeG-PSOE, tamén se adxuntan íntegramente a
esta acta. ------Sr. Leis manifesta que un regulamento orgánico debe ser un instrumento
operativo que regule a participación política e veciñal, e que non se convirta nun
instrumento para anular a ninguén ou para que alguén se poida aproveitar dos
instrumentos demográticos. Di que, coas súas enmendas, se evidencia que se quere un
comportamento dialogante, un modelo de discusión que combine criterios de
funcionamento e demográticos. Di que entende que o Sr. Alcalde rexeite as ofertas de
diálogo, porque é conciente que neste momento ten a pistola ó peito, e que meteu o
raposo no galiñeiro, en vez de acepta-la opción de ter un galiñeiro tranquilo e productivo.
Opina que o 90 % do regulamento que presenta o grupo de goberno co grupo mixto é a
normativa legal vixente. Manifesta que nas súas enmendas se recolle tanto o papel que ten
o goberno coma o que ten a oposición, que non sempre, e necesariamente, deben estar en
contra. Opina que se debe fomenta-la participación veciñal, cívica, e que hai que crear
cidadáns e non súbditos. Segue dicindo que o seu grupo recolle o respecto pola
pluralidade política, e que unha das novidades que plantexan nas súas enmendas é, por
exemplo, a referencia á Mancomunidade de Municipios na que se integra Teo, xa que
piden que cada vez que o Sr. Alcalde, como representante do concello, sexa convocado a
unha xuntanza da Mancomunidade, convoque primeiro á Xunta de Portavoces, para
recoller suxerencias, e que logo informe ó pleno dos asuntos e acordos acadados na
Mancomunidade, o que di que non lle quita absolutamente ningunha autonomía ó Sr.
Alcalde. Outra das novidades que reflexan nas súas enmendas é a de que os partidos
políticos representados no concello poidan funcionar con certa axuilidade, para o que
pidan a habilitación de locais nos que poder reunirse e o uso de instalacións municipais
para manter xuntanzas cos veciños, ó tempo que se contempla a posibilidade orzamentaria
que permita asignación para o funcionamento dos grupos políticos. Contemplan tamén o
acceso dos cidadáns á información, e o facilitamento ó acceso para os grupos políticos. O
Sr. Leis di que, preocupados polo fenómeno do transfugismo, inclúen certos puntos do
pacto estatal ó respecto, para evitar estas situacións, e que, en relacións ós órganos de
goberno, o seu grupo considerou que os plenos se deben celebrar pola tarde, con
retransmisión pola televisión local e participación veciñal. Menciona tamén a enmenda
sobre os tempos de intervención, na que o grupo de goberno tería lóxicamente máis
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tempo, e o apartado sobre fiscalización e control dos órganosd e goberno, recollendo a figura da
Xunta de Portavoces, que lle parece moi importante, por operativa, e que axilizaría o tratamento
dos temas, de cara á posterior celebración dos plenos.
O Sr. Sisto Edreira manifesta que o seu grupo plantexa unha enmenda á totalidade,
porque opina que os criterios que deben primar son os de participación, transparencia e eficacia.
Di que bota en falla a vontade de acordo do grupo de goberno, e que aquí se están defendendo
as posturas de cada un, máis que nada para que quede constancia delas, pero sen vontade de
consenso. Opina que o artigo 5 do Regulamento presentado polo PP e grupo mixto está mal
redactado, pois repide en dous dos seus apartados que o Alcalde pode nomear e separar ós
tenentes de alcalde, polo que di que se colleu a lei, se transcribiu, pero que se fixo mal. Cre que
se especifican cousas que resultan incoherentes, como que non se poida delegar a organización
dos servicios administrativos da Corporación. Opina que hai que axiliza-la entrega das actas de
Comisión de Goberno, e que hai que fomenta-la participación veciñal nas sesións plenarias, así
como celebrar éstas en horario que permita a asistencia dos veciños. Fai agora unha
comparación entre diferentes artigos do regulamento presentado polo PP e o grupo mixto e o
presentado polo BNG, como os que se refiren á publicidade e duración das sesións, o diferente
tipo de acceso á información por parte dos cidadáns e dos concelleiros, e manifesta que o
regulamento do PP e do grupo mixto, en moitos dos seus puntos, incumple a lei.-A Sra. Bugalllo solicita a palabra por unha cuestión de orde e pide que quede constancia
da ilegalidade que supón en moitas das súas partes o regulamento do PP e grupo mixto.O Sr. Leis manifesta que esas cuestións de ilegalidade non lle preocupan, pois a
lexilación vixente superior enmenda esto, e opina que, en realidade, este regulamento lle parece
o do grupo mixto, xa que só se presentan dúas novidades, nos artigos 19.2 e 29.3c), que
coinciden coas presentadas no seu día polo grupo mixto, e que todo o demáis coincide co
regulamento vixente. Di que este feito lle resulta preocupante, porque 903 votos están
gobernando esta corporación, e di que determinada maneira de facer política se está impoñendo
ás forzas democráticas.Opina que é preocupante que a primeira forza política desta institución
ceda á chantaxe. O Sr. Alcalde respóndelle que ese é o seu criterio, que o grupo de goberno,
lóxicamente, non comparte. O Sr. Leis di que o sr. Alcalde representa a todos , e non só ós que
o votaron , pero pregúntase qué pensarán os 3.801 votantes do PP sobre a situación que se está
a dar, e cál será a peaxe que pagarán nesta lexislatura. Segue dicindo que ó seu grupo lle
preocupa non porque lle vaia a perxudicar, senón pola imaxe de debilidade política que está a
da-lo grupo maioritario. O Sr. Alcalde respóndelle que admira a lástima que lle dá ó Sr. Leis o
grupo de goberno, pero que por agora gobernará á súa maneira. O Sr. Leis di que, pola súa
parte, non se van dar intentos de desestabilización do actual goberno, xa que manifesta que o
seu grupo quere gaña-las eleccións democráticamente dentro de catro anos, e que ata entón
serán unha oposición responsable, leal e dialogante, excepto coa inmoralidade e a indecencia.
A Sra. Bugallo pregúntase cómo se pretenden enmendar un regulamento recaído, e que
primeiro debería tratarse a enmenda á totalidade, e logo as enmendas parciais. Di que lle
preocupa que esta corporación aprobe un regulamento que incumple a legalidade vixente, aínda
que haxa que acatar unha lei superior, e que o Sr. Alcalde non queira escoitar a ninguén. Di que
no regulamento se deberían tratar temas que teñan que ver coa transparencia, como a
participación veciñal e a retransmisión das sesións plenarias, co funcionamento dos grupos
políticos, con habilitación de locais, información, etc. Manifesta que o regulamento debería ser
consensuado, e que esto, en cambio, parece un mercadiño. Segue dicindo que se debería facer
un único pleno para trata-los presupostos, e outro para o regulamento orgánico, xa que son
temas de enorme trascendencia, e pide que esto non se volva repetir.----
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O Sr. Parajó manifesta que, despois de escoitar ó BNG e o PSdeG-PSOE, cre que
o grupo nacionalista ten razón en algunhas das afirmacións que fixo, e que, en canto á
intervención socialista, está cansadao de escoitar expresións como “ inmoralidade e
indecencia”, porque opina que para dicir eso, primeiro hai que predicar co exemplo. Cre
que o Sr. Leis quere pactar co grupo de goberno, e derribalo a él, pero que debe facelo
claramente e non enviando recadiños a través de intermediarios. Seguindo o símil
expresado anteriormente polo Sr. Leis, manifesta que sería moi malo meter tres raposos e
ó lobo no galiñeiro. Di que él non ten que invitar a xornalistas a comer, nin facer
fotocopias nun centro educativo, nin facer buzoneos nocturnos. Di que neses buzoneos se
fala de que él ven traxeado ós plenos, e que eso é verdade, pois lle gusta ir ben vestido,
pero que tamén anta con pantalóns de pana, e que él non precisa agocharse da súa familia,
como teñen que facer outros, aínda que di que non pretende entrar a meterse coa familia
de ninguén. Polo que respecta ó tema que se trata, manifesta que tódolos regulamentos
son mellorables, e que algunha lei que se aprobará en breve, como a dos cambios de
partido, se podería incluir nun futuro neste regulamento. di que se dá máis tempo nas
intervencións, que se incluiu a retransmisión dos plenos e que tal e como está, o
regulamento do PP e do grupo mixto, lle parece que está ben.----Sometidas a votación as enmendas presentadas polo PSdeG-PSOE, acádanse catro
votos a favor (dos Sres. Leis Carlés, Tallón Mesías, Conde Tarrío e Rego Jorge), nove en
contra (dos Sres. Blanco Martínez, Castroagudín Valladares, Cajaraville Campos, Mata
Iglesias, Aller Suárez, Cea Ferreiro, Vázquez Pallas, Cao Fuentes e Parajó Liñares), e catro
abstencións (dos Sres. Noriega Sánchez e Sisto Edreira, e das Sras. Amieiro Rodríguez e
Bugallo Rodríguez), polo que resultan rexeitadas.--Sometida a votación a
enmenda á totalidade presentada polo grupo municipal do BNG, acáadanse catro votos a
favor (dos Sres. Noriega Sánchez e Sisto Edreira, e das Sras. Amieiro Rodríguez e Bugallo
Rodríguez), nove en contra (dos Sres. Blanco Martínez, Castroagudín Valladares,
Cajaraville Campos, Mata Iglesias, Aller Suárez, Cea Ferreiro, Vázquez Pallas, Cao
Fuentes e Parajó Liñares), e catro abstencións (dos Sres. Leis Carlés, Tallón Mesías,
Conde Tarrío e Rego Jorge), polo que resulta rexeitada.-------Sometida a votación a proposta presentada conxuntamente polo grupo popular e o
grupo mixto, acádanse nove votos a favor (dos Sres. Blanco Martínez, Castroagudín
Valladares, Cajaraville Campos, Mata Iglesias, Aller Suárez, Cea Ferreiro, Vázquez Pallas,
Cao Fuentes e Parajó Liñares), e oito en contra ( dos Sres. Noriega Sánchez e Sisto
Edreira, Leis Carlés, Tallón Mesías, Conde Tarrío e Rego Jorge, e das Sras. Amieiro
Rodríguez e Bugallo Rodríguez), polo que resulta aprobada.----Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as doce 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 28 DE FEBREIRO DE 2003.-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. 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 vinteoito de febreiro
de dous mil tres.---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 ordinaria convocada para este día.---Escusaron a súa asistencia os concelleiros D.
Urbano Ouro Calvelo e 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 de que o día 30 de decembro de 2002, o
concelleiro D. Urbano Ouro Calvelo presentou a súa
demisión como tenente de alcalde deste concello e
membro da comisión de goberno, sendo nomeado
para os mesmos cargos o concelleiro D. Manuel
Mata Iglesias.----Tamén se dá conta de que na sesión
extraordinaria da Comisión de Goberno celebrada o
día catorce de febreiro de dous mil tres, se aprobou o “Plan Concertado de Servicios Sociais de
atención primaria e especializada”, ó tempo que se manifesta que o expediente queda a
disposición dos concelleiros que desexen revisalo na Secretaría do concello.---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 27 de decembro pasado, e que foi distribuido
coa convocatoria da actual.---O Pleno do concello, por unanimidade dos quince asistentes, sendo o número legal o de
dezasete, acorda aproba-lo borrador da acta da sesión do día 27 de decembro tal e como foi
redactado, e que se rexistre no libro correspondente.--2.- MOCIÓN PSOE CONFLICTO EEUU-IRAK. --O Sr. Tallón dá lectura á moción do PSOE sobre “O conflicto militar en Irak”, que
copiada literalmente, di o que segue:”EXPOSICIÓN DE MOTIVOS=O Consello de Seguridade
de Nacións Unidas aprobou o pasado 8 de novembro a súa Resolución 1441 (2002), na que
decidiu conceder a Iraq unha oportunídade máis para cumpri-las súas obrigacións en materia de
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desarme e establecen un réxime de inspección reforzado co obxectivo de verifica-lo proceso de
desarme. Tamén decidiu reunirse inmediatamente unha vez recibido un informe dos equipos de
inspección da Comisión de Nacións Unidas de Vixilancia, Verificación e Inspección
(UNMOVIC) e do Organismo Internacional de Enerxia Atómica (OIEA) ", a fin de examina-la
situación e a necesidade de que se cumplan plenamente tódalas súas resolucións na materia con
obxecto de asegura-la paz e a seguridade internacional".=Transcorridos os dous primeiro meses
das labores de inspección da UNMOVIC e a OIEA, o Consello de Seguridade debe examina-lo
informe que lle presenten estes organismos, con arreglo ó aprobado na referida Resolución,
momento no que se poderá verificar inicialmente se se ten producido por parte de Iraq o
cumprimento das súas obrigas en materia de desarme con arregro ás resolucións do Consello,
así como, no seu caso, calquera inxerencia iraquí nas propias actividades de inspección.=España
é actualmente membro do Consello de Seguridade. Sen embargo, a posición do Goberno non
foi explicada claramente, nen sequera na comparecencia da Ministra ante a Comisión de
Asuntos Exteriores. Mentras os demáis gobernos europeos que tamén forman parte do
Consello de Seguridade informaron ós seus Parlamentos da postura que van a manter, o
Presidente do Goberno español estivo evitando comparecer ante a Cámara e explica-la súa
posición ante a crise.=A Ministra de Asuntos Exteriores, pola súa parte, non descartou ningún
escenario, aínda que evitou manifesta-la posición do Goberno no Consello de Seguridade,
deixou claro que en calquera caso non rehuiría as "responsabilidades asumidas con países
amigos e aliados", ofrecendo a autorización para o uso das bases españolas.=Con esta oferta, o
Goberno, na práctica, desmárcase da visión multilateral das relacións internacionais, que rexiron
a política exterior española dende 1978 e que ten a súa expresión na busca de solucións
pacíficas a través do sistema de Nacións Unidas, situándose a favor da accións unilaterais que
hoxe promove o Goberno norteamericano.=Por outro lado, renunciase por parte do Goberno a
promover á Unión Europea, xunto con outros Estados membros, como actor
internacionalmente relevante, tal e como declaraban fai uns días os Gobernos de Francia e
Alemania, e de aplicar as previsións do Tratado de Amsterdam respecto da PESC, que dispoñen
a concertación entre si dos Estados membros que tamén son membros do Consello de
Seguridade das Nacións Unidas (actualmente Francia, Reino Unido, Alemania e España) para a
defensa das posicións e intereses da Unión.=En razón ó exposto, o Grupo Socialista do concello
propón ó Pleno da Corporación a aprobación da seguinte MOCIÓN=O concello de Teo insta ó
goberno a manter, en relación co conflicto de Iraq, unha posición de respecto á legalidade
internacional e, en consecuencia:=1.- Adoptar no Consello de Seguridade de Nacións Unidas
unha posición contraria a promover ou autorizar un ataque militar contra Iraq, por non existir
actualmente razóns que o xustifiquen.=2.- Adoptar unha posición favorable á prórroga que
solicitarán os equipos de inspección para continua-lo seu traballo en Iraq.=3.-España non
apoiará nin se implicará, directa ou indirectamente, nunha acción unilateral da Administración
Bush contra Iraq.=4.- O Goberno non debe autoriza-lo uso das bases españolas para a
realización de operacións militares contra Iraq.= 5.- España debe esixir, como o fixeron Francia
e Alemania, unha nova resolución, no seu caso, analizando o informe dos inspectores despois
da prórroga, para que se cumpra o decidido por Nacións Unidas.=6.- O Goberno promoverá no
Consello da Unión Europea a adopción dunha Posición Común respecto do conflicto de Iraq,
favorecendo o fortalecemento e a eficacia da Política Exterior e de Seguridade Común en
asuntos de especial relevancia internacional, así como a coordinación das actuacións ó respecto,
dos Estados membros en Nacións Unidas.=7.- O Presidente do Goberno debe remitir unha
comunicación e comparecer ante o Parlamento para fixa-la posición de España ante o conflicto,
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antes de adoptar compromiso algún ante unha guerra en Iraq.= Da presente Moción se dará
traslado á Federación Galega de Municipios e a Federación Española de Municipios e
Provincias, así como ás Presidencias do Parlamento Galego e Español, os distintos Grupos
Parlamentarios que os forman e á Presidencia do Goberno de España.“O Sr. Tallón manifesta que esta moción se presentou a principios de febreiro, e que
desde aquel momento, a situación empeorou. Di que cando o BNG presentou unha moción
sobre este tema, el se abstivo, xa que considerou que hai outros lugares nos que debatir esto,
pero que agora a situación é máis grave. Opina que Sadam Hussein sinte un profundo desprezo
pola humanidade e que merece ser castigado, pero que de ahí a que haxa unha guerra, hai moita
diferencia, xa que morrerá moita xente inocente. Di que, por como están as cousas, se Bush non
ataca, é capaz de facelo Aznar. Pide diálogo, e que se evite a guerra.--O Sr. Alcalde manifesta que sabe que estas mocións llas impón o partido, pero que de
esto a dicir que vai atacar Aznar, hai un mundo. Maniféstase a favor da paz, agardando unha
resolución pacífica do conflicto, e cre que o concello non é o foro adecuado para discutir estas
cuestións, e que tódolos grupos municipais están representados tamén noutras instancias, máis
adecuadas para a discusión destes temas, polo que di que vai retira-la moción do grupo
municipal do PP sobre este tema.-----O Sr. Filloy opina que, ó seu entender, os puntos dous e tres da orde do día están mal
redactados, posto que o conflicto o mantén o goberno de Irak co Consello de Seguridade das
Nacións Unidas e que Estados Unidos é tan só un dos membros que compoñen esa
organización. Di que cousa distinta é que dentro do propio Consello de Seguridade existan
discrepacias de cómo soluciona-lo conflicto, polo que cre que esa redacción debería ser
cambiada. Manifesta que quere facer algunhas precisións sobre a moción presentada polo grupo
socialista, e que o primeiro que quere deixar claro é que lamenta que lle corresponda ó Sr. Tallón
presentar e defender esta moción, e que calquera crítica que faga á mesma para nada afecta á
persoa do Sr. Tallón, por quen di que sinte gran afecto e respecto. Segue dicindo que, feita esta
aclaración, pasa a valora-la moción por si mesma e que para eso é preciso facer algunhas
puntualizacións: Que o conflicto empeza coa invasión por parte de Irak do seu veciño Kuwait, e
que nesa época o goberno de España estaba formado polo Partido Socialista Obrero español,
que toma a decisión de que españa participe xunto cunha coalición internacional para desaloxar
pola forza ó invasor do territorio ocupado, e que aquel goberno o fixo con sumo entusiasmo e
que se vanagloriou deso; que desaloxado Irak do territorio ocupado, se toma o acordo nas
Nacións Unidas de que Irak ten que desfacerse das armas de destrucción masiva que posúe,
armas que non dubidou en usar nos conflictos que mantivo cos kurdos, iraníes, etc., acordo co
que di que naquel momento estaba encantado o Partido Socialista , e que Irak non cumpliu nin
pensa cumplir se non se lle obriga a facelo. Manifesta que hoxe o Partido Socialista defende
unha postura totalmente diferente da que mantiña cando lle correspondeu a responsabilidade de
gobernar, e que esto a el lle presenta unha serie de interrogantes e lle trae recordos de
comportamentos anteriores, cando gobernaba U.C.D. E o Partido Socialista era oposición; que o
Partido Socialista, na oposición, dicía “¡Non á OTAN!”, e que no goberno, o Partido Socialista
dixo “¡Si á OTAN!”, que o Partido Socialista na oposición gritaba “¡Bases fóra!”, “¡Ianquis
fóra!”, e que facían manifestacións en Torrejón de Ardoz nas que con grande entusiasmo
participaba Javier Solana, para ser despois o secretario xeral da OTAN. Pregúntase se se pode
ser máis incoherente, e que se cren estes maestros do conto que esto se pode crer. Manifesta que
lle produce repugnancia ver como se intenta manipular á opinión pública, como se está creando
unha gran fractura social, e como se engana sen pudor, co único fin de buscar uns cantos votos
que non son capaces de obter de forma noble e leal. Di que non quere deixar pasa-la ocasión sen
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acordarse deses “cómicos”, tan amigos do deputado Zapatero, da súa doble moral e do seu
interese polos problemas sociais que os rodean, e que para eso vexamos que nos tempos da
dictadura de Augusto Pinochet facían declaracións en Madrid dicindo que viaxaban a Chile co
fin de apoiar á oposición e manifestarse en contra da dictadura, que no aeroporto chileno se lles
negaba a entrada no país e que eran devoltos a España, onde de novo nos dicían o malo e cruel
daquel rexime dictatorial, do sufrimento do pobo chileno, etc, e queeses mesmos “cómicos”, no
colmo da desfachatez e sen inmutarse, viaxaban e continúan viaxando a Cuba, a cantarlle á
dictadura de Fidel castro e que regresan a España decíndonos os grandes logros sociais que
alcanzou a revolución na illa. Opina que é unha mágoa que os que foron devorados polos
tabeiróns no intento de escapar do gran “carceleiro caribeño” non teñan oportunidade de
aclararlle as ideas a eses “intelectuais”. Di que veu as imaxes de televisión da manifestación do
“non á guerra”, e opina que cun non á guerra sen máis está toda persoa ben nacida, que ninguén
con sensibilidade e con respecto polos seus semellantes quere facer unha guerra, pero que entre
outros moitos e variados símbolos que figuraban en varias pancartas que portaban algúns
manifestantes estaba a imaxe do “Che Guevara”, que di que como exemplo de pacifista non
está mal, que este arxentino a falla de mellor cousa que facer se vai a face-la guerra a Cuba e que
unha vez rematada, pasa a formar parte dun goberno que implanta a pena de morte na illa.
Manifesta que recorda con horror aínda hoxe as imaxes dos xuizos televisados no ano 1959 coa
cámara de televisión fixa na cara da persoa que se estaba xulgando e que sabía de antemán que
o iban matar , para que captara tódals expresións de pánico que como é lóxico produce saber
que tiña as horas contadas. Pregúntase se haberá mellor maneira de leva-lo terror ó pobo. Segue
dicindo que, posteriormente, e para entreterse, este símbolo do “non á guerra”, tratou de
extende-la guerra a toda América Latina, ata morrer no intento en Bolivia, que dito sea de paso
non estaría nada de máis que algún día se nos aclarasen en que circunstancias e condicións
ocorreu esa morte o privilexiado testigo francés Sr. Regis Debray. Manifesta que non quere
culpar desta manipulación a toda a militancia socialista, nin moito menos, pero que quere
denunciar ós seus dirixentes actuais, que di que non dubidan en confundir á opinión pública e
crear unha fractura social de consecuencias impredecibles. Di que lle produciu igualmente
asombro oi-lo manifesto de Madrid leído por Pedro Almodovar, unha xoven do nome da cal si
quere olvidarse e Fernando Fernan Gómez, no que o primeiro afirmaba que en Irak non hai
armas de destrucción masiva, e di que vaia el a convencer ós kurdos de que o tirano xa as
terminou, que a segunda foi falar da experiencias democrática en Venezuela, que como exemplo
lle vale: o presidente da patronal no cárcere, o presidente da confederación de traballadores
fuxido, os manifestantes opositores tiroteados e militares opositores acribillados a tiros, atados
de pes e mans e que sen dúbida esta é unha gran experiencia democrática. Di que, de Fernando
Fernán Gómez o mellor é ir á filmoteca dos anos 40,50 e 60, e que, como sempre foi cómico,
tomalo como tal. Opina que, o realmente asombroso é que os organizadores da manifestación,
coñecendo o documento que se pensaba ler o permitisen e que se non o coñecían deberían ser
apartados de todo posto de responsabilidade por incapaces. Pide que quede constancia de que el
tampouco quere ningunha guerra, e que a guerra é un recurso ó que só se pode acudir en último
extremo, pero que quixera ver desarmado a Sadam e a tódolos trepas que hai no mundo, que
son moitos e moi perigosos, e opina que algúns son máis perigosos para a paz mundial incluso
que “ese botarate iraki, estadista do fusil”.
O Sr. Neira di que fai súas as palabras do Sr. Filloy e que se opón a esta ou calquera
outra guerra.O Sr. Fandiño di que quere felicitar ó Sr. Filloy pola recopilación histórica e tamén ó Sr.
Alcalde por decidir retira-la moción do PP.----
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O Sr. Parajó tamén se manifesta en contra da guerra e opina que hai xente cualificada
tanto nogoberno como na oposición para tratar estes temas, sen ter que tratalos aquí.---O Sr. Hombre opina que falando de dobles morais, habería que mirar tamén o papel da
iglesia católica en Nicaragua, co tema da nena embarazada, e que tamén habería que remontarse
a cando certos países puxeron a Sadam no poder.------O Sr. Tallón di que o único que a el lle deu a OTAN foi o feito de face-lo servicio militar
nunha base hispano-americana.
O Sr. Noriega manifesta que o seu grupo xa presentara unha iniciativa neste senso en
outubro, porque di que, independentemente do foro, pensan que este tipo de posicionamentos
non está de máis en ningunha parte, e tampouco no concello. Di que se está dicindo que este
pleno non é o lugar para tratar estes temas, e que o grupo popular presenta logo unha moción,
que agora retira, polo que felicita ó Sr. Alcalde. Di que, de tódolos xeitos, o BNG se posiciona
contra a guerra.-------Sometida a votación, a moción acada nove votos en contra (dos Sres. Blanco Martínez,
Castroagudín Valladares, Cajaraville Campos, Fernández Fernández, Aller Suárez, Mata
Iglesias, Filloy Villar, Parajó Liñares e Hombre Eiras), catro a favor( dos Sres. Tallón Mesías e
Noriega Sánchez, e das Sras. Bugallo Rodríguez e Amieiro Rodríguez) e dúas abstencións( dos
Sres. Fandiño Pazos e Neira Picallo), sendo o número legal o de dezasete e o de asistentes o de
quince, polo que resulta rexeitada.----3.- MOCIÓN PP CONFLICTO EEUU-IRAK .-------O Sr. Alcalde manifesta que se retira este punto da orde do día, ó non considerar o
concello como o foro máis adecuado nin oportuno e porque cre que ningún dos presentes é un
especialista en diplomacia internacional para tratar este tema. Segue dicindo que están, como
todo o mundo, en contra de calquera guerra, e que confían en que se adopten as mellores
medidas para a resolución pacífica do conflicto. Manifesta que tódolos grupos políticos deste
concello teñen representación en organismos superiores e que coidan que a eles lles toca tratar
de solucionar este problema do mellor xeito posible.--4.- MOCION PSOE MONUMENTO ANXEL CASAL .-----O Sr. Tallón dá lectura á moción do grupo municipal do PSdeG-PSOE sobre “O
monumento a Anxel Casal”, que copiada literalmente di o que segue:”ASUNTO: Atención e
coidado, por parte das autoridades municipais de Teo, ó monolito que sinala o lugar onde foi
asasinado ánxel Casal, significado persoeiro galeguista e alcalde de Santiago na II
República.=Fundamentación= Fai xa un tempo, erguéuse no Montouto un monolito que sinala
o lugar onde apareceu o cadáver de Ánxel Casal, alcalde de Santiago na II República e unha das
figuras senlleiras do movemento galeguista.=Durante este tempo, só persoas particulares
anónimas (mais que todos coñecemos, e nunca lle agradeceremos tanto a súa xenerosidade)
veñen preocupándose de darlle ó monumento a atención, respecto e dignidade que se merece .
Mais tódolos esforzos son insuficientes para outorgarlle ó lugar unha atención acorde co que
simboliza e representa para a memoria histórica de tódolos galegos e galegas.=Pola contra,
bótase en falta unha decidida colaboración con estas persoas anónimas por parte das
autoridades municipais, que coa súa incuria e despreocupación están a amosar unha actitude
irrespetuosa coa figura de Ánxel Casal, esquecendo ou ignorando quizais, que este ilustre
persoeiro forma parte xa do patrimonio común de tódolos galegos e o que o exemplo do seu
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tráxico final, hoxe, temola obriga de converte-lo en símbolo de tolerancia e convivencia pacífica
para tódolos homes e mulleres de Galicia, especialmente para as novas
xeracións.=Moción:=Instar ó Alcalde Armando Blanco para que dispoña das medidas
pertinentes co fin de devolverlle ó monumento en memoria da figura de Ánxel Casal a dignidade
que se merece, adecentando o lugar e mantendo os seus arredores permanentemente
limpos.=Asimesmo, propoñemos que tódolos anos, coincidindo coa data-aniversario da sua
execución, se faga unha homenaxe institucional a iniciativa da corporación municipal que
contribúa a espallar entre tódolos teenses a figura do devandito persoeiro“.
O Sr. Tallón manifesta que D. Ánxel Casal foi un alcalde progresista, galeguista, que foi
asesinado polos bandos contrarios en tempos da República. Di que foi enterrado en Cacheiras, e
que logo a súa familia o levou para A Coruña. Segue dicindo que logo alguén puxo un monolito
en Cacheiras, e que agora se está pedindo que se lle faga un recordatorio, a unha persoa pacífica
e de gran calidade humana.---O Sr. Alcalde manifesta que sinte todo o respecto por D. Ánxel Casal e pola súa figura.
Di que cre que o monumento está nunha finca privada e que coida que non se pediu
autorización nin ós propietarios da leira nin ó concello para poñelo alí. Opina que tentar que o
concello entre sen máis nunha leira privada non lles parece lóxico, e que, en canto ó tema do
homenaxe, se estudiará o tema con detenimento máis adiante.--------O Sr. Tallón di que xa sabe que o monumento está nunha finca privada, pero que
habería que mirar de facer xestións para que o concello se fixese con ese trozo de finca, xa que
este monolito é un recordo do que non debe volver a pasar.
O Sr. Neira pide que se retire a moción e que se estudie ben o tema, para traelo ó
vindeiro pleno.-------O Sr. Fandiño di que lle parece ben que se dignifique ese lugar, pero que tamén hai que
salvagarda-la propiedade privada. Opina que non sabe se será adecuada unha homenaxe anual,
pero que ten claro que habería que ter un lugar para recordar a este home e estes feitos, xa que,
como dicía Kennedy, os pobos que non coñecen a súa historia están condenados a repetila. Di
que, se non se retira a moción, se vai abster ata que se recopilen máis datos.----O Sr. Parajó di que as persoas que colocaron o monumento non solicitaron permiso nin
pediron colaboración ó concello , e que se máis adiante se busca outro sitio para o monumento,
apoiará unha moción nese senso.------O Sr. Noriega manifesta que D. Ánxel Casal foi unha das persoas máis senlleiras da
República e alcalde de Santiago, que estaba en Madrid cando foi o alzamento, e que veu a
Santiago e fixo unha arenga en favor da República. Di que ós tres días o fusilaron. Opina que o
monumento debería ser un símbolo do que non debeu pasar, e que o concello debería ter feito
as xestións para dignifica-lo monumento, e que se deberían face-los trámites para adecentalo, e
tamén un recoñecemento público a esta persoa para honra-la súa memoria.-----No segundo turno de palabra, o Sr. Filloy di que vai apoia-la moción.--O Sr. Neira opina que as persoas que puxeron o monumento ou as autoridades de
Santiago deberían terse posto en contacto co concello de Teo, e non ter posto esto nunha finca
privada. Opina que debería trasladarse o monumento para arriba ou para abaixo, que hai terreos
públicos. Solicita ó Sr. Tallón que, xa que o goberno de Santiago é socialista, realice as xestións
que sexan necesarias con este concello para que se poña o monumento en lugar público.
O Sr. Fandiño manifesta que está de acordo coa argumentación do Sr. Noriega, pero que
aquí non se fala de nada en concreto, que así é algo volátil. Pide que o Sr. Alcalde e o Sr. Tallón
realicen para que esto se presente aquí como merece.--
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O Sr. Parajó manifesta que non dubida que o Sr. Casal teña dereito a unha homenaxe,
pero que tamén hai que ver de outra xente que tamén o merecería, como moita que foi de
Calo.O Sr. Tallón di que se seguirán facendo xestións.A Sra. Bugallo manifesta que este monolito se fixo por iniciativa privada, e que esto
debería ter partido do concello. Di que o monumento está na zona de afectación da estrada, e
que o sabe porque o BNG vai tódolos 25 de xuño a poñer flores, e que o mínimo sería que o
concello fixese as xestións necesarias para que ese lugar pasase a formar parte do listado de
lugares históricos.---Sometida a votación, a moción acada cinco votos a favor (dos Sres. Tallón Mesías, Filloy
Villar e Noriega Sánchez, 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 dúas abstencións (dos
Sres. Neira Picallo e Fandiño Pazos), sen do o número legal o de dezasete o de asistentes o de
quince, polo que resulta rexeitada.----O Sr. Fandiño solicita explicación de voto e manifesta que se vai abster, á espera dunha
proposta concreta sobre o tema.-------O Sr. Parajó tamén solicita explicación de voto, e di que non apoiará a moción ata que
non se concrete.------5.- MODIFICACION ORDENANZA CONTRIBUCIÓN URBANA FAMILIAS
NUMEROSAS .-----O Sr. Alcalde dá lectura á moción do grupo de goberno, sobre a “Modificación da
Ordenanza de Contribución Urbana para familias numerosas”, que copiada literalmente, di o
que segue:”O Boletín Oficial do Estado número 311, de vinteoito de decembro de dous mil
dous, publica a lei 51/2002, de reforma da Lei 39/1988 Reguladora das Facendas Locais.=O
artigo 75.4 recolle "as ordenanzas fiscais poderán regular unha bonificación de ata o 90 por 100
da cota íntegra do imposto a favor de aqueles suxeitos pasivos que ostenten a condición de
titulares de familia numerosa. A ordenanza deberá especifica-la clase e características dos bens
inmobles a que afecte, duración, contía anual e demáis aspectos substantivos e formais desta
bonificación, así como as condiciones de compatibilidad con otros beneficios fiscales".=E polo
que se propón a adopción do seguinte acordo:="Gozarán dunha bonificación do 50% da cuota
íntegra do imposto, por un período de tres anos, a favor de aqueles suxeitos pasivos que
obstenten a condición de titulares de familia numerosa, sempre que se trate da vivenda habitual
da familia e mentres dure a condición de familia numerosa. Esta bonificación será compatible
con calquera outros beneficios fiscais."“.------O Sr. Alcalde di que o sentir do grupo de goberno é rebaixarlle a contribución a tódalas
familias numerosas, do mesmo xeito que se fixo coa auga.-----O Sr. Filloy manifesta que, para rebaixarlle a contribución ás familias numerosas hai que
facelo ás que o necesiten, e non ás que teñen recursos. O Sr. Alcalde di que non queren facer
discriminacións .-----O Sr. Neira opina que, efectivamente, non se discrimina, pero que se favorece a algunhas
familias numerosas, e que cre que debería facerse unha proporción segundo a renda de cada
familia.------O Sr. Fandiño manifesta que viñeron a unha comisión informativa, e que foron eles os
que informaron ó concelleiro de Servicios Sociais, cando debería ser ó contrario, e que cando se
lle pediu unha aclaración, se lles leu o punto 1º, artigo 75, cando se lle tería que haber lido o
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punto 4º do artigo 75 da Lei 51/2002, de reforma da Lei 39/1988 Reguladora das Facendas
Locais. Pregunta se ó grupo de goberno lle costa tanto traballo colle-lo Boletín e facer algo
concreto, cando nalgúns casos hai familias que terían dereito a unha bonificación de ata o 90%,
e que por tanto se lles priva do 40% restante, que di que lles correspondería. Pide que se faga
unha ordenanza concreta, e que el se ofrece voluntario a axudar, xa que non é nada complicado.
Di que o grupo de goberno trae esto, e que se algúnha persoa vota en contra, logo dirán que
están en contra da rebaixa. Solicita que se faga a ordenanza e que, tendo en conta que este artigo
comeza no punto 1 e contempla unhas exencións, pide que os veciños se beneficien de todo o
que se di nese punto.O Sr. Hombre manifesta que o Sr. Fandiño non fai moito que deixou o PP, e que debe
saber que o goberno puxo en marcha unhas axudas para fomenta-la natalidade. Di que, de
tódolos xeitos, a repercusión económica para os veciños de Teo é mínima, xa que as familias
con menos recursos están perfectamente cubertas polos Servicios Sociais municipais. O Sr.
Fandiño solicita turno de réplica, e di que o Sr. Hombre falou das medidas do PP, pero que os
veciños de Teo, podendo desfrutar do 90% de desconto, só van desfrutar do 50% gracias ó PP
de Teo.------O Sr. Tallón pide que o grupo de goberno reconsidere a moción e a amplíe para
beneficio dos veciños.--------O Sr. Noriega manifesta que a naturaleza deste tema xa se debatiu cando se trouxo a
moción sobre a auga, e di que o Sr. Alcalde segue usando as mesmas coletillas, que o PP usa
medidas populistas, e que non por eso son xustas. O Sr. Alcalde manifesta ques esta medida é
para todos.--O Sr. Neira pregunta se é igual unha familia que gañe 1000 Euros e teña tres fillos que
unha que gañe 5000 Euros. O Sr. Alcalde dille que as persoas con menos recursos están
atendidas polos Servicios Sociais e que neste caso se miden todos por igual. O Sr. Neira di que
unha familia de 5000 Euros ten máis recursos e se está perxudicando á que gaña 1000 Euros.
Opina que é máis lóxico que a unhas se lle desconte o 10% e ós outros máis.---O Sr. Fandiño manifesta que non se trata das familias que axuda Servicios Sociais, senón
de que unhas gañan máis ca outras, e que se esto se leva adiante así será discriminatorio. Opina
que o Sr. Alcalde o fai por ignorancia, e volve a pedir que se retire a moción e se faga unha
ordenanza. Di que hai familias que terían dereito á reducción de ata o 90%, e dille ó Sr. Alcalde
que se lea o punto 1º do artigo 75.----O Sr. Hombre manifesta que estas reduccións as teñen que solicitar os veciños, que non
se conceden de oficio, e di que el non dubida de uqe algúns concelleiros con recursos suficientes
se puideron beneficiar de axudas e becas, incluso falseando datos, pero que non todo o mundo
actúa así, e que en Teo non hai tantas familias numerosas como ó mellor algúns pensan..--------O Sr. Tallón manifesta que o Sr. Hombre se referiu a “algúns concelleiros”, e di que el
nunca solicitou becas nin axudas, nin falseou datos. Respecto á moción, pide que se amplie a
proposta, e que, en caso contrario, se vai abster. O Sr. Alcalde di que o grupo de goberno
mantén a proposta tal e como está.----O Sr. Noriega opina que o Sr. Alcalde entende a xustiza social como caridade, e que o
que aquí se demanda é xustiza.Di que, se o que aquí se pretende é fomenta-la natalidade, que se
deberían potenciar as familias con menos recursos.----O Sr. Filloy di que o Sr. Hombre fixo unha acusación velada, e que o autoriza a que, se
ten algún dato seu, o diga aquí.--------Sometida a votación, a moción acada oito votos a favor(dos Sres. Blanco Martínez,
Castroagudín Valladares, Cajaraville Campos, Fernández Fernández, Aller Suárez, Mata
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Iglesias, Parajó Liñares e Hombre Eiras), cinco en contra (dos Sres. Filloy Villar, Neira Picallo e
Noriega Sánchez, e das Sras. Bugallo Rodríguez e Amieiro Rodríguez), e dúas abstencións(do
Sr. Fandiño Pazos e Tallón Mesías), sendo o número legal o de dezasete e o de asistentes o de
quince, polo que resulta aprobada.----O Sr. Tallón solicita explicación de voto e di que se abstén porque quere que se amplíe e
se axuste esta iniciativa ó que saeu no Boletín, para que se beneficien as familias numerosas.---A Sra. Amieiro tamén solicita explicación de voto e manifesta que vota en contra porque
xa pediu a retirada da moción da Comisión Informativa, e porque non se lle explicou o artigo
75.6.- MOCION PSOE ELIMINACION DE BARREIRAS .----O Sr. Tallón dá lectura á moción do PSdeG-PSOE sobre a “Eliminación de barreiras para
permiti-lo acceso dos discapacitados a, polo menos, os edificios de uso público do concello de
Teo”, que copiada literalmente, di o que segue:”Asunto:=Eliminación de barreiras físicas para
permi-lo acceso dos discapacitados a, polo menos, os edificios de uso público do concello de
Teo.=FUNDAMENTACIÓN:= A Unión Europea declarou ó ano 2003 como "Ano Europeo da
Discapacidade".=A Le 8/1997 de 20 de agosto de Accesibilidade e supresión de barreiras na
Comunidade Autónoma de Galicia (DOG nº 16 de 29-08-1997) define, entre outras cuestións,
como obxectos desta Lei, no Título I, Disposicións preliminares, Artigo 1:”a) Garantirlles ás
persoas con mobilidade reducida ou calquera outra limitación a accesibilidade e utilización do
contorno urbano, de edificios, medios de transporte e sistemas de comunicación sensorial
(...)=d) O control do cumprimento da normativa aplicable na materia(...)=A desaparición das
barreiras ou dos obstáculos físicos ou sensoriais existentes.”= É obvio que a actual Corporación
de Teo está a incumplir sistemáticamente esta normativa, en tanto en canto, nin sequera se
dispuxo a aplicala nalgúns dos edificios públicos do noso municipio, comezando pola propia
Casa Consistorial.=MOCIÓN:-A lo menos, coa maior urxencia posible, se leven a cabo as
pertinentes modificacións para eliminar barreiras que obstaculicen ou dificulten a accesibilidade
a edificios de titularidade pública destinados a uso público, comezando pola propia Casa
Consistorial e edificios anexos, e rematando cos demais edificios de titularidade municipal,
parques, xardíns e espacios libres públicos, que incumplan a legalidade vixente. En concreto, se
solicita que se leven a cabo obras que faciliten o acceso ó interior dos devanditos edificios e que
permitan a mobilidade vertical e o uso dos aseos por parte das persoas afectadas por algún tipo
de discapacidade.= -Se adopten as medidas necesarias para a progresiva aplicación desta
normativa legal no ámbito municipal de Teo e para velar no futuro polo seu cumprimento
estricto en tódolos ámbitos e extremos que contempla a devandita Lei, sobre de todo no que fai
referencia a edificios de uso público, edificios de titularidade privada e uso residencial e a
transportes de uso público“.--O Sr. Tallón manifesta que ter deficiencias físicas xa é bastante desgracia, como para ter
barreiras que lles impidan o acceso. Di que hai que axudar para que estas persoas teñan a
posibilidade de acceder ós centros, e que non teñan barreiras. Manifesta que xa saben que eso
non se fai da noite á mañán, e que hai que correxi-las cousas pouco a pouco.---O Sr. Alcalde manifesta que sempre se tratou de axudar, e que en tódalas obras e tamén
cada ano no Plan Concertado, se contempla polos técnicos e se executa posteriormente a
eliminación de barreiras. Di que xa se está facendo nas obras novas, como no centro social e da
terceira idade e nas dependencias de Servicios Sociais. Di que o seu grupo non está de acordo
coa moción, porque é algo que se está facendo.---------
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O Sr. Filloy manifesta que cre que hai unha lei que regula esto, e que polo tanto non
debería facer falla unha moción, pero que, unha vez presentada, agradecería que o Sr. Alcalde
dixese que esto é de xusticia, e que se está mans á obra. O Sr. Alcalde di que se presentan
moitas mocións que non deberían presentarse porque son cousas que están facéndose.--O Sr. Filloy manifesta que a supresión de barreiras é obrigatoria por lei, que senón non
se aproban os proxectos. Di que a Lei 8/97 é a que fai referencia a esto, e pregúntase en cantos
edificios de titularidade municipal existe a supresión de barreiras. Opina que non se está
cumprindo a lei.------O Sr. Fandiño manifesta que xa sabe que nas obras que se están facendo se está
cumprindo a lei, porque senón non se lle daría o permiso de habitabilidade, pero que a moción
non se refire a eso, e que, en consonancia coa lei, estas cousas habería que facelas de oficio,
polo que deberían tomarse as medidas oportunas.------O Sr. Tallón manifesta que nos novos edificios, a supresión de barreiras se fai por lei, e
que o que se pide é que se faga un esforzo para que en edificios como a casa consistorial estas
persoas poidan entrar pola porta principal, como todo o mundo.--------O Sr. Noriega manifesta que este é un tema regulado por lei, e que o Sr. Alcalde non
debería ter problemas en asumilo, que ninguén pón plazos.----Sometida a votación, a moción acada sete votos a favor(dos Sres. Tallón Mesías, Filloy
Villar, Neira Picallo, Fandiño Pazos e Noriega Sánchez, e das Sras. Bugallo Rodríguez e Amieiro
Rodríguez) 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 o de asistentes o de quince, polo que non resulta
aprobada.-----7.- MOCION PSOE ACCESO NOVAS TECNOLOXÍAS.--O Sr. Tallón dá lectura á moción do PSOE sobre “O acceso ás novas tecnoloxías da
terceira idade”, e que copiada literalmente, di o que segue:”ASUNTO:Posta en marcha de
Programas estables que permitan o acceso ás Novas Tecnoloxías (en especial, a INTERNET)
para os colectivos da 3ª ldade e Amas de casa.=FUNDAMENTACIÓN=Constitúe xa un tópico
afirmar que as novas tecnoloxías en xeral, e INTERNET en particular, son a principal ferramenta
de coñecemento do século XXI.=Tódolos individuos e comunidades que desexen acadar un
nivel de coñecementos de acordo coas esixencias do mundo actual, débense esforzar en poder
facer uso axeitado e ter acceso doado ós novos recursos tecnolóxicos, e, en especial, a
INTERNET.= A lo menos desde unha perspectiva progresista, é obriga das institucións públicas,
como outro mecanismo máis de compensación das desigualdades sociais, permitir e propiciar
un acceso equitativo de tódolos seus concidadáns á nova sociedade do coñecemento que se
materializa fundamentalmente no manexo dos novos instrumentos tecnolóxicos, en particular
INTERNET, facendo especial fincapé en capas sociais desfavorecidas e/ou grupos de poboación
que se caracterizan por situacións moi particulares como pode se-lo colectivo de amas de casa
ou o dos maiores da 3ª idade.=Por eso, parécenos importantísimo na sociedade actual achega-lo
uso destas novas tecnoloxías a tódolos estratos sociais e mesmo xeneracionais. Compre, pois,
que os maiores, os cidadáns teenses que conforman ese continxente poboacional coñecido
como 3ª Idade, e as amas de casa, dispoñan das habilidades necesarias e fácil acceso para o uso
dos novos recursos tecnolóxicos, en especial INTERNET.=MOCIÓN= Organizar, aproveitando
os recursos que ofrecen os centros escolares públicos e as novas instalacións creadas pola
Deputación Provincial, Cursos de Iniciación e Perfeccionamento para uso das Novas
Tecnotoxías (INTERNET, linguaxes, programas, etc.) para os colectivos da 3ª idade e de amas
de casa“.---------
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O Sr. Tallón manifesta que se presentou esta moción en decembro, e que lles consta que
os concellos están tomando xa este tema en serio. Opina que o concello podería facer un
esforzo e que se fixesen as aulas móbiles, xa que nas parroquias hai persoas que non poden
desplazarse ata a Ramallosa, e que sería bó para todos.----O Sr. Alcalde manifesta que o Sr. Tallón chega, como sempre, no vagón de cola, e di que
presenta a moción en decembro, logo de terse entregado certificados de asistencia a cursos
impartidos na aula de informática do concello entre rapaces e maiores (sen discriminar se son
colectivos de amas de casa, ou persoas da terceira idade). Manifesta que desde o concello se
pretende chegar ó maior número de cidadáns que estean interesados en coñece-las novas
tecnoloxías. Segue dicindo que para o ano 2003, se teñen xa en funcionamento varios cursos, e
que ó longo do mesmo se van impartir cursos de perfeccionamento sobre os xa impartidos.
Manifesta que tamén tentarán que os nosos vecinos, vía Internet, poidan comunicarse cos seus
familiares residentes no exterior, entre outros cursos de formación que se queren impartir.Opina
que tentar ir polos diversos lugares cunha aula itinerante,é polo momento, moi difícil, e que, en
canto a dispoñibilidade de centros públicos que non son de titularidade municipal, entende que
teñen a suficiente autonomía para propoñer ó concello, sempre que sexa posible, a
dispoñibilidade dos seus recursos informáticos. Di que dsde as ANPAS, se organizan cursos de
informática e que o concello, como o Sr. Tallón sabe, xa colabora con tódalas do concello.------O Sr. Filloy manifesta que, para aprender Internet, como fixo el, xa se fai en calquera
academia, que dan cursos por sete euros, e que será mellor que vir aquí. O Sr. Alcalde
manifesta que se o Sr. Filloy dubida da capacidade e coñecementos das persoas que están
dando os cursos, el non , e que ten toda a confianza nesas persoas.-----O Sr. Fandiño opina que non ten que ver que aquí xa se faga cursos de Internet, e que
seguramente os que máis veñen sexan os xoves e os que poden desplazarse á Ramallosa. Cre
que deberían achegarse á xente que non tivo nunca un rato na man e que aquí non vai a vir.
Espera que pronto se poida ve-la páxina web do concello, e que unha cousa non quita a outra,
xa que o que se pide é un esforzo adicional.------O Sr. Tallón manifesta que non se está cuestionando á xente que dá as clases, e que só se
pide que se amplie a oferta de cursos , xa que di que todo o que sexa ensinanza e cultura será
sempre benvido.-----O Sr. Noriega manifesta que esto é unha solicitude complementaria ó que xa se está
facendo.-----Neste momento abandona a sala o Sr. Neira Picallo.---Sometida a votación, a moción acada seis votos a favor(dos Sres. Tallón Mesías, Filloy
Villar, Fandiño Pazos e Noriega Sánchez, e das Sras. Bugallo Rodríguez e Amieiro Rodríguez) 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 o de asistentes o de catorce, polo que non resulta aprobada.Volve a entrar na sala o Sr. Neira Picallo.------8.- MOCIÓN PSOE FOMENTO DA LECTURA. ---O Sr. Tallón dá lectura á moción do PSdeG-PSOE sobre os “Plans de Fomento da
lectura”, e que, copiada literalmente, di o que segue:” ASUNTO: Elaboración e posta en práctica
de Plans de Fomento da Lectura dirigidos fundamentalmente ós xoves teenses.=
FUNDAMENTACIÓN= Os recursos materiais de que dispón actualmente o concello de Teo en
materia de Bibliotecas son os seguintes:1.- Un local destinado a Biblioteca pública municipal,
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xestionado polo concello e que se atopa na seguinte situación:=- Está habitualmente pechado.= Non ten bibliotecario/a debidamente titulado ó fronte, nin persoa encargada da súa
apertura.=-Irónicamente ten un cartel na porta que di textualmente: "horario de recollida de
roupa usada de...”.= -Cativeza de fondos bibliográficos (por non decir, carencia absoluta).=
2.-As bibliotecas dos centros escolares públicos: ¡ES de Teo, Colexios de A Ramallosa, Calo e
Os Tilos, que só funcionan en horario escolar e/ou cando as ANPAS poden abrilas. A maioría
do tempo permanecen pechadas, e polo tanto, infrautilizadas como recursos públicos.=Todo
esto evidencia que o Grupo de Goberno do concello de Teo non ten unha política neste eido
específico, o que evidencia unha nula sensibilidade pola formación cultural dos seus aveciñados,
esquecendo que a lectura é un factor imprescindible na formación integral do ser humano, ata
tal punto que, hoxe, o progreso intelectual dos rapaces, e, por conseguinte, o grao de
prosperidade e benestar dunha comunidade gardan unha relación estreitísima coa consolidación
de hábitos lectores entre os seus integrantes, comezando polos máis cativos.=É obvio, que o
Alcalde Armando Blanco e os concelleiros afíns non gustan da difusión cultural entre os seus
concidadáns, quizais porque, na súa particular concepción da política, non sexa rendible en
termos electorais contribuir a facer persoas cultas e polo tanto libres e responsables:prefírese ter
súbditos domesticados e non cidadáns capaces de pensar e actuar con liberdade.=MOCIÓN:=
Elaboración e posta en marcha dun Plan de Dinamización e Fomento da lectura entre os xoves
de Teo, que contemple:=- Apertura da Biblioteca municipal e optimización do seu
funcionamento coa dotación do persoal competente, adecentamento do local, provisión de
recursos materiais imprescindibles e previsión dun novo local.=- Concertar coas institucións
implicadas (Consellería de Educación no caso do IES de Teo), ANPAS e equipos directivos dos
centros escolares públicos, a apertura fóra do horario escolar das bibliotecas destes
centros.=-Confeccionar e desenvolver de forma periódica unhas campañas de fomento da
lectura, dirixidas por persoal cualificado.= -Disposición das partidas orzamentarias necesarias
para a adquisición de fondos bibliográficos, facendo fincapé, especialmente, en materiais
axeitados ás principais demandas dos usuarios estudiantís.=- Creación dunha hemeroteca con
obradoiros de xornalismo e dunha videoteca con posibilidade de organizar sesións de cinefórum.”.-------O Sr. Tallón manifesta que quere agradecer ás persoas que donaron libros para a
biblioteca municipal; di que, ata o día de hoxe, non se contratou persoal para alí e que non se
dispón dun local axeitado, que aquelo parece un almacén. Opina que alí debe haber libros
axeitados, que axuden ós estudiantes de Teo, que, de outro xeito, teñen que ir a Santiago, e que
hai de dota-la biblioteca dos recursos axeitados.--------O Sr. Alcalde manifesta que, para empezar, ten que dicirlle ó Sr. Tallón que, para
empezar, este tema xa foi debatido en varias mocións anteriores.Di que xa se ten aprobada a
contratación dun/dunha bibliotecario/a, que se fará en canto se poida, e que, en canto ó local, se
está a rematar cos traballos do arquivo e seguidamente se procederá á reubicación do novo local
destinado a biblioteca. Di que, para este traballo, temos neste momento un arquiveiro contratado
e persoal suficiente para poder facer ó longo deste ano tódolos traballos para a posta en
funcionamento, e que, en canto ás bibliotecas do IES de Cacheiras e dos colexios públicos,
como xa o Sr. Tallón di, funcionan en horarios escolar atendidas polos propios mestres dos
referidos centros. Opina que o feito de que estas bibiliotecas poidan permanecer abertas fóra do
horario lectivo é competencia da Consellería de Educación a petición do propio centro
educativo, e que, en canto a confeccionar e desenvolver de xeito periódico unhas campañas de
fomento da lectura, desde fai anos, se colabora con asociacións mediante axencias de lectura
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que indubidablemente son as fomentadoras do uso e lectura dos libros. Polo que se refire ó que
di o Sr. Tallón sobre a cativeza de fondos bibliográficos, manifesta que é certo que lles gustaría
dispor de moitísimos máis fondos editoriais, pero os que hai non carecen, en absoluto, de
calidade como parece deixar ver na súa moción. Dille ó Sr. Tallón que non esqueza que os
votantes do Pardido Popular do concello de Teo, son xente cando menos, culta, libre e
responsable como poida selo a do Partido Socialista, e que o de “súbditos domesticados”, terán
tempo na campaña electoral para dicirllo na cara ós nosos concidadáns, para que así vexan máis
tarde que son capaces de pensar e actuar libremente.--O Sr. Filloy cre que este é un tema regulado por lei, e que polo número de habitantes de
Teo, ten que haber unha biblioteca, que tería que estar en funcionamento e ofrecerlle un servicio
ós veciños.--O Sr. Neira opina que ó Sr. Alcalde non lle interesa o fomento da lectura, e que este plan
sería interesante para todos.--O Sr. Fandiño manifesta que por moitas cousas que se estean facendo e se proxecten
facer, as cousas non funcionan así. Opina que non está de máis estar sobre o tema, xa que o
noso é un dos países que menos le.---O Sr. Parajó di que non vai entrara a discutir ou valora-la moción por respecto ó Sr.
Tallón, xa que sabe que el non a fixo.O Sr. Hombre dille ó Sr. Tallón que sería ben que o Secretario Xeral do PSdeG-PSOE en
Teo se molestase en coñecer ás persoas de Teo e logo que presentase as mocións cun pouco de
respecto.-O Sr. Noriega manifesta que fai dous anos se aprobou a contratación dunha persoa para
a biblioteca, e se dera un prazo de dous meses. Di que as iniciativas que se aproban non se
cumplen, e quesabe que esta non se vai aprobar, pero que xa hai unha aprobada neste senso.
Cre que non é tanto problema o convocar á comisión de cultura e contratar a unha persoa.--O Sr. Filloy di que agradece que se recordase que esto xa fora aprobado, e que por lei é
obrigatorio o seu cumprimento. Di que o Sr. Alcalde non cumple a lei nin os acordos.--O Sr. Neira pide que se axilicen os trámites para leva-la biblioteca para atrás.---O Sr. Fandiño manifesta que non debería haber problemas para que se repetise unha
votación como a da vez anterior.------O Sr. Tallón pide que se faga un esforzo e se amañe esto canto antes.---Sometida a votación, a moción acada sete votos a favor(dos Sres. Tallón Mesías, Filloy
Villar, Neira Picallo, Fandiño Pazos e Noriega Sánchez, e das Sras. Bugallo Rodríguez e Amieiro
Rodríguez) 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 o de asistentes o de quince, polo que non resulta
aprobada.-----9.- ORDENANZA ANIMAIS POTENCIALMENTE PERIGOSOS .
Neste momento saen da sala os Sres. Mata Iglesias, Fandiño Pazos e Neira Picallo.------O Sr. Secretario informa de que advertido un erro na publicación da “Ordenanza
municipal de posesión en custodia de animais do concello de Teo”, publicada no BOP nº 260 de
13 de novembro de 2002, e que hai que facer unha corrección de erros, debendo procederse á
seguinte corrección de erros: No artigo 14.11, onde di “... Atados con cadea ou correa non
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extensible, de lonxitude superior a dous metros...”, debe dicir “... Atados con cadea ou correa
non extensible, de lonxitude non superior a dous metros...”.---O pleno do concello, por unanimidade dos doce asistentes, sendo o número legal o de
dezasete, aproba esta corrección de erros, ó tempo que tamén por unanimidade se acorda a
aprobación definitiva da dita ordenanza, que entrará en vigor a partir da súa publicación no
BOP.
Neste momento entra de novo na sala o Sr. Mata Iglesias .------10.- CESIÓN CAMPO DE FÚTBOL DE CALO.---O Sr. Alcalde manifesta que se pensou nesta ocasión no campo de fútbol de Calo,
porque por algún lado hai que empezar. Di que vai contemplado facer un convenio entre a
Sociedade Recreativa de Calo e o concello, e que logo se dará conta ó pleno.---Neste momento entra na sala o Sr. Fandiño.---O Sr. Filloy di que este tema lle parece que ten dous aspectos, un legal e un
socio-político, e que lle fan falla algúns datos, e que quere preguntarllos ó Sr. Secretario.
Pegunta cantos socios ten a SR, e o Sr. Secretario responde que nin o sabe nin ten por que
sabelo. O Sr. Parajó di que os socios son perto de 500. O Sr. Filloy pregunta se temos os
estatutos desa Asociación, e respóndeselle que si. Pregunta se temo-la certificación do acordo, e
respóndeselle que si. Pregunta se temos a convocatoria da asamblea na que se debe toma-lo
acordo de cesión dos terreos, e respóndeselle que non. O Sr. Filloy dalla ó Sr. Secretario e
pídelle que a lea. Este faino. O Sr. Filloy di que na convocatoria non se fala da cesión dos
terreos, e o Sr. Alcalde dille que o acordo se tomará en función do que se fale na asamblea. O Sr.
Filloy di que considera que non se axusta a dereito o recibi-la cesión dos terreos do campo de
fútbol de Calo a favor do concello de Teo, xa que, segundo puido observar, na documentación
que forma parte do expediente, entran en contradicción varios puntos, que a asamblea xeral
extraordinaria emitida o día 18 de decembro de 2002, para a reunión que a celebrar o día 26 do
mesmo mes e ano, e que no seu punto segundo da orde do día, di “aprobación de
acondicionamento do céspede do campo de fútbol”, e que a certificación enviada ó concello de
Teo do acordo tomado di que se acordou ceder ó concello os terreos. Di que, como considera
uqe o acordo tomado non se axusta á convocatoria enviada ós socios, considera esta
certificación nula e polo tanto rexeitable. O Sr. Secretario di que a redacción da convocatoria
non foi moi afortunada, e o Sr. Filloy pregúntalle se esto pode levarse adiante así. Respóndeselle
que, co que había ata o momento no expediente, si. O Sr. Filloy di que os artigos 4 e 6 dos
estatutos da SR, segundo el pode entender, non permiten a cesión nos termos nos que se
pretende levar a cabo, e que o artigo 7, no seu apartado f, puntos 1º e 2º, tamén ó seu entender,
tampouco permitirían a cesión. Pide que o Sr. Secretario lea estes puntos, e así o fai. O Sr. Filloy
di que as condicións da axuda da Deputación anularían, ó seu entender, os estatutos da
sociedade, e que considera preciso que deste extremo se informara adecuadamente a tódolos
socios antes de admitir ningunha cesión, co fin de evitar conflictos futuros. Manifesta que, por
todo o exposto e outras cousas que podería engadir, pide que a cesión non sexa admitida, polo
menos neste pleno, coa documentación e a información da que se dispón.-------O Sr. Fandiño manifesta que a é absolutamente deseable que a SR teña un campo de
herba artificial, e que é de esperar que exista para outros campos no futuro. Di que a SR é
quizais unha das asociacións máis representativas e con máis relevancia, e que sería moi
lamentable que se quedase sen céspede por facerse mal as cousas, ou que haxa problemas
posteriores.--
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O Sr. Parajó manifesta que asistiu á asamblea , e que a votación foi maioritaria, que se
acordou cede-lo terreo do campo de fútbol, non a sociedade, e que a xente está encantada.
Opina que os papeleos coa deputación son os correctos, e que se o Sr. Filloy quere torpedeala é
porque o seu compañeiro, o Sr. Neira, que agora non está presente, non se atreve por ser de
Calo.-------O Sr. Hombre pregunta cándo tomou a SR o acordo, e respóndeselle que o 26-12-02. O
Sr. Hombre pregunta se dentro do mes seguinte se impugnou esa acta, e respóndeselle que o
concello non ten noticias de tal cousa.
O Sr. Tallón manifesta que quere agradecer á SR o seu traballo en prol da cultura e o
deporte, e tamén a moitas outras asociacións de Teo, e que quere expresa-lo seu apoio a todo o
que veña a fomenta-la cultura e o deporte, pero di que ten algunhas dúbidas neste tema. Di que
a cesión vai a ser por cincuenta anos, e pregunta se os terreos van ter gravámenes ou hipotecas.
O Sr. alcalde responde que a SR cede os terreos e que o concello fará un convenio con eles para
o seu uso. O Sr. Tallón opina que se está aceptando algo en blanco. O Sr. Alcalde manifesta que
se falou de facultar ó alcalde para este convenio. O Sr. Tallón di que no acordo de concesión da
Deputación se fala de que os terreos teñen que ser de titularidade municipal, e pregunta se
cesión equivale a titularidade. O Sr. Secretario responde que se preguntou esto á Deputación, e
que dixeron que coa cesión era suficiente. O Sr. Tallón pregunta se, a pesares de estar en Calo, o
campo poderá ser usado por todo o concello. Respóndeselle que si, pero que tamén hai campos
en tódalas parroquias, menos nos Tilos, onde xa se teñen os terreos. O Sr. Tallón pregunta se hai
informes xurídicos, e o Sr. Secretario di que se falou co asesor xurídico municipal e que
verbalmente dixo que todo estaba ben, e que a Deputación se manifestou no mesmo senso. O
Sr. Tallón pregunta se o Sr. Secretario garante esto, e este responde que solitará un informe
sobre esto, e recoñece que a redacción da convocatoria da SR é algo desafortunada.--O Sr. Noriega di que se fala de conseguir unha mellora e que a SR sostén, como outras
asociacións, a labor social, cultural e deportiva do concello, pero que do que se fala é de que o
concello vai aceptar uns terreos, e que a dúbida é o que implica de cargas e beneficios para o
concello aceptar estes terreos, ademais dos beneficios que suporá a mellora das instalacións. Di
que o seu grupo esixe saber baixo qué criterios se vai facer esta cesión, e que convenio se vai
presentar á corporación, que debería ser ratificado en pleno, e non simplemente darse conta del.
Pide un pouco de transparencia. O Sr. Alcalde respóndelle que estas cousas normalmente se fan
así, e que o proceso ten toda a transparencia. O Sr. Noriega di que este non é un criterio válido, e
pide que en vez de dar conta, o convenio se ratifique. O Sr. Alcalde di que este é un
convenio-tipo normal. O Sr. Noriega di que simplemente se pide saber en qué condicións se vai
face-la cesión dos terreos, e que o seu grupo se vai abster polo que consideran unha falla de
transparencia.
O Sr. Filloy pide que o Sr. Secretario lea o punto 2.9 das Bases da Deputación para a
concesión do crédito, e este faino. O Sr. Filloy manifesta que para nada está en contra da SR,
que fai unha labor encomiable, pero que considera que admiti-la cesión dos terreos nestas
condicións será perxudicial no futuro para o concello e a SR, polas prisas do Sr. alcalde en
conseguir un puñado de votos. O Sr. Alcalde respóndelle que esto foi unha petición dos veciños,
e que o seu grupo a apoiou.--Neste momento entra na sala o Sr. Neira Picallo.-------O Sr. Neira manifesta que ve algunhas lagunas na documentación, e que a información
non está clara. Di que non tivo oportunidade de ir á asamblea da SR, e que, polas dúbidas que
lle suscita o tema, se vai abster.--------
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O Sr. Fandiño opina que o feito de que o convenio non se traia ó pleno a ratificar é para
que logo se lle agradeza a consecución desto ó Sr. alcalde e a dúas ou tres persoas máis. Di que
o Sr. Alcalde está asumindo a responsabilidade de cumpli-las espectativas dos veciños de Calo
respecto ó campo de herba artificial, e que espera que esto non traia problemas para o concello
ou para a SR. Di que vai votar a favor de que se leve a cabo este convenio, e que vai facer
responsable ó Sr. Alcalde dos problemas que se poidan xerar, como que se poña mal o céspede
ou que por non facelo xurdan problemas.------O Sr. Parajó manifesta que, como concelleiro, socio da SR e veciño, pode admitir que o
Sr. Noriega queira saber cómo vai se-lo convenio, pero que non pode entender que os
concelleiros se metan na vida interna dunha asociación, que eso só debe preocupar á SR no caso
de que non fixesen ben as cousas. Repite que pode entender ó Sr. Noriega, pero que non
entende ó Sr. Filloy, e opina que este leu información que lle deu outro concelleiro do seu
grupo, que é de Calo.-----O Sr. Tallón di que quere amparo legal para poder decidi-lo seu voto, e que todo o que
vaian ser melloras ten o seu voto, e que quere que lle garantan que todo é legal. O Sr. Secretario
di que xa falou da desafortunada redacción da convocatoria, pero que, de tódolos xeitos, se
informará. O Sr. Tallón manifesta que votará que si, pero que non quere que a SR teña
problemas.--O Sr. Noriega di que parece que hoxe hai condicionamentos electorais para aprobar esto,
e que o único que el pedía era que a cesión que o concello vai asumir teña uns mínimos criterios
de transparencia, 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, Aller Suárez, Fernández Fernández, Mata Iglesias, Fandiño
Pazos, Parajó Liñares, Hombre Eiras e Tallón Mesías), un en contra (do Sr. Filloy Villar) e catro
abstencións( dos Sres. Noriega Sánchez e Neira Picallo e das Sras. Bugallo Rodríguez e Amieiro
Rodríguez), sendo o número legal o de dezasete, e o de asistentes o de quince, acorda:------1º.- Acepta-la cesión dos terreos do campo de fútbol de Calo por un periodo de 50 anos,
a partir da presente data.------2º.- Facultar ó Sr. Alcalde-Presidente para continua-los demais trámites do expediente.-11.- PERMUTA DE FINCA .
Dada conta do expediente que se tramita para permuta da parcela nº 391 do plano xeral
parcelario da zona de concentración de Lucí-Vilariño, propiedade deste concello con carácter de
propio, que se describe así:---"Finca nº 391 do Plano xeral de Concentración Parcelaria da zona de Lucí-Vilariño,
terreo dedicado a secano ó sitio de “palmeiro”, concello de Teo, que mide tres áreas e noventa e
cinco centiáreas. Linda: Norte, Sul, Este e Oeste, con camiños.
Pola finca propiedade de Dª Dolores Salgueiro Pernas, que a continuación se describe:-“Finca a monte, nº 73, polígono 169, do actual catastro de rústica, al sitio de “Torre”,
dunha extensión superficial de catrocentos vinteoito metros cadrados, que linda: norte, con
Edelmira-Mercedes Milmanda García; Sur, da C.P.T.O.P.V., que é camiño público, Este, con
José María Cebeiro Salgado, Oeste, con camiño público”.-----RESULTANDO: Que o presuposto ordinario deste concello para o ano 2.002,
prorrogado ó 2003, ascende a cinco millóns setecentos vintetrés mil douscentos trinta e dous
euros (5.723.232,00 euros).---
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RESULTANDO: Que os bens descritos foron avaliados polo perito agrícola D. Luis
Moreira Matos na cantidade de 2370 euros a finca de propiedade municipal e en 2568 euros a
finca ofertada por Dª Dolores Salgueiro Pernas.--------RESULTANDO que a causa da permuta se xustifica pola necesidade de amplia-lo
campo da festa de Vilariño.--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.-------CONSIDERANDO que na substanciación do expediente se observaron tódalas
prescricións legais.-Visto o dictame da Comisión de Facenda, emitido en sentido favorable, o pleno do
concello, por catorce votos a favor e unha abstención(do Sr. Filloy Villar), sendo o número
legal o de dezasete e o de asistentes o de quince, acorda:-------1º.- Prestarlle exacta conformidade ós valores asignados ás fincas polo périto agrícola D.
Luis Moreira Matos.2º.- Aproba-la permuta da finca nº 391 do Plano xeral da zona de concentración
parcelaria de Lucí-Vilariño, propiedade deste concello, pola finca nº 73, polígono 169, situada en
Vilariño, non habendo 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.--------12.- MOCION PSOE PLAN INTEGRAL DE SANEAMENTO .-----O Sr. Tallón dá lectura á moción do PSdeG-PSOE sobre o “Plan Integral de
Saneamento” no concello de Teo, que copiada literalmente, di o que segue:”
FUNDAMENTACIÓN=Actualmente o grupo de goberno está a levar a cabo diversas obras
puntuais da rede de alcantarillado de xeito absolutamente desordenado e, ás veces, con criterios
máis que discutibles á hora de fixar prioridades e establece-lo punto de comezo e remate das
mesmas. Esta evidente arbitrariedade está a producir moito malestar entre os veciños e veciñas
afectados, nuns casos porque descoñecen as razóns e alcances dos trazados marcados nas obras
actuais, e noutros casos porque ignoran os motivos do seu esquecemento.=É, pois, que
hoxendía son moitos os lugares do noso concello (e ás veces, inexplicablemente, grupos de
veciños dentro do mesmo lugar) que carecen do servicio de alcantarillado e canalización das
augas residuais e fecais.=Por outra banda, existen moitas dúbidas respecto dos mecanismos de
depuración destas augas e capacidade de transporte das canalizacións, así como sobre do
impacto medioambiental nos nosos xa máis que maltratados canles fluviais, fontes e
manantiais.=Asimesmo, a maior parte da rede fluvial que rega o concello e as fontes públicas
presentan un estado lamentable, cos conseguintes prexuizos medioambientais, sanitarios e
mesmo estéticos.=En definitiva, todo apunta a que non existe, por parte do Goberno municipal
un proxecto ben elaborado para todo o concello da rede de alcantarillado e tratamento de augas
residuais coa correspondente asignación das partidas orzamentarias para financialo, así como se
advirte unha total despreocupación polos conseguintes efectos negativos no noso patrimonio
paísaxístico e no equilibrio medioambiental.=PROPOSTA=Se proceda á elaboración (redacción
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e aprobación) dun Plan Integral de Saneamento e Tratamento das augas residuais (Rede de
alcantarillado) e de Recuperación da rede fluvial, fontes e manantiais, que contemple, como
mínimo: -O estudio previo das necesidades reais de tódolos lugares do concello de Teo, en base
a criterios estrictamente técnicos, de tal maneira que nuns prazos razonables todos aqueles
poidan dispoñer deste servicio.= -As correspondentes previsións e dotacións orzamentadas para
financia-lo Plan.= -Unha etapificación do proxecto para levalo a cabo en fases anuais sucesivas,
prevendo o crecemento urbanístico do concello a curto, medio e longo prazo.= - A recuperación
dos nosos ríos e regatos, fontes e manantiais.= - O perfil técnico e localización de futuras
depuradoras segundo as necesidades previstas e o estudio de mellora ou reubicación de
depuradoras con deficiente funcionamento, como a dos Verxeles.=Por último, cómpre, que,
unha vez aprobado o Plan, o Grupo de Goberno asuma o compromiso explícito de desenvolvelo
executando as obras de acordo coas directrices, ritmos e demáis requisitos técnicos e
económicos que estableza oportunamente o devandito Plan.”----O Sr. Tallón manifesta que esta moción foi presentada o 22-05-02. Di que saben que se
están facendo trozos de alcantarillado en diversas zonas do concello, e que xa pediron na
Comisión Informativa que se faga un plan de saneamento por fases e que se dote das partidas
orzamentarias correspondentes. Di que é consciente de que esta é unha labor para dous ou tres
anos, e que se quedara en traer un informe de Aquagest que non se trouxo.-----O Sr. Alcalde manifesta que ese é o criterio do Sr. Tallón, e que non é para nada, como el
di, desordenado. Segue dicindo que esta moción xa se discutiu máis veces, e que se están
facendo as obras como se pode, segundo a dispoñibilidade económica, xa que se necesitan
moitas millóns de euros, e se está procurando chegar, como é a súa intención, a todo o concello.
Opina que pretender facer neste momento o plan integral, non é máis que demagoxia
preelectoral, xa que están convencidos da súa imposibilidade material, e piden, unha vez máis as
cousas para onte. Di que tamén se están arranxando as fontes, e que quedan poucas.----O Sr. Filloy manifesta que está de acordo coa moción, porque considera que o que se
está facendo co tema do saneamento é unha chapuza.-O Sr. Fandiño manifesta que sabe que algunhas cousas están feitas, pero que hai outras
moitas, que son importantes, sen facer, polo que di que vai apoia-la moción.---O Sr. Tallón di que o Sr. Alcalde os acusou de electoralismo, cando esta moción se
presentou en maio de 2002, e opina que nin el mesmo se cre que as cousas se estean facendo
ben. Di que do que se está falando é de que se faga o proxecto e que xa saben que é unha cousa
que vai levar anos.---Neste momento sae da sala o Sr. Filloy Villar.O Sr. Noriega manifesta que este tema xa veu a pleno en varias ocasións, e que é un
problema que lles preocupa, xa que opina que o saneamento hipoteca o futuro do concello, que
existen graves deficiencias, que continuaban no avance do PXOM. Di que existen oitenta e sete
núcleos sen ningún saneamento colectivo, e cre que o Sr. Alcalde considera o saneamento non
como unha planificación de infraestructuras, senón como un favor.-----Sometida a votación, a moción acada seis votos a favor (dos Sres. Tallón Mesías,
Fandiño Pazos, Neira Picallo e Noriega Sánchez, e das Sras. Bugallo Rodríguez e Amieiro
Rodríguez), e oito en contra (dos Sres. Blanco Martínez, Castroagudín Valladares,Cajaraville
Campos, Aller Suárez, Fernández Fernández, Mata Iglesias, Parajó Liñares e Hombre Eiras),
sendo o número legal o de dezasete e o de asistentes o de catorce, polo que resulta rexeitada.---Neste momento entra na sala o Sr. Filloy Villar.---------
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13.- MOCION PSOE OBRAS PARROQUIA DE OZA .-----O Sr. Tallón dá lectura á moción do PSdeG-PSOE sobre “As obras na parroquia de
Oza”, que copiada literalmente, di o que segue:” Asunto:COMPROMISOS INCUMPLIDOS
DO
ALCALDE
ARMANDO
BLANCO
COA
PARROQUIA
DE
OZA.=
FUNDAMENTACIÓN:=A finais da anterior lexislatura, o concello adquiríu uns terreos na
parroquia de Oza co fin de construir un novo campo de fútbol. Hoxendía os terreos están
abandonados, convertidos nun auténtico lameiro, porque nin siquera se comezaron as obras
para construir ese campo de fútbol.=Asimesmo, na mesma parroquia de Oza, en terreos
municipais de Santa Eufemia, o Alcalde Armando Blanco comprometeuse fai xa tempo a levar a
cabo a construcción dunha Casa da Cultura ou Centro Socio-cultural. Hoxe hai só unhas cantas
vigas e unha especie de alpendre, obviamente non habitable.=Estes son dous exemplos máis das
moitas promesas incumplidas polo Alcalde Armando Blanco en tódalas parroquias do concello
de Teo.=MOCIÓN:=Se proceda con toda urxencia a:= 1)Inicia-los trámites legais para
comeza-los traballos con toda urxencia, previa presentación ós vecinos e veciñas de Oza dos
planos correspondentes.=2) Habilita-las partidas orzamentarias imprescindibles para acometer
estas dúas obras.=3) Dar comezo ás correspondentes obras coa maior urxencia posible”.-----O Sr. Alcalde dille ó Sr. Tallón que non sabe se esta moción é cousa súa ou de outros,
pero que quere recomendarlle que antes de falar se dea un paseo polo concello e vexa as obras
que se están facendo, para logo non faltar á verdade. Manifesta que as obras no campo de fútbol
están empezadas, estando neste momento unha pala parada, xa que comezaron as obras con
dúas e se enterraron, polo que se parou ata que mellore o tempo. Segue dicindo que no local
sociocultural de Oza se está a traballar desde fai seis meses e que agora, tamén por demagoxia
preelectoral, se presenta esta moción. Manifesta que o Sr. Tallón só pregunta polo local
socio-cultural de Oza e que esquecen o de Rarís, no que tamén se está traballando, e pregúntalle
se os de Rarís non cre que son tamén veciños de Teo. Di que o concello non ten ningún crédito
e que faltan unhas leiriñas que xa están no notario, pero que supoñen pouco máis de seis mil
euros.--------O Sr. Filloy pregunta cando se acordou a compra , e o Sr. Alcalde respóndelle que agora
non o sabe. O Sr. Filloy di que, de calquera xeito, fai bastante tempo. O Sr. Alcalde di que faltan
os trámites legais, e que se compraron leiras por máis de cento vinte mil ou cento oitenta mil
euros.---Neste momento abandona a sala a Sra. Bugallo Rodríguez.-----O Sr. Neira manifesta que todo o que ocorre neste concello é por desidia, porque non se
sabe e non se queren face-las cousas.-O Sr. Fandiño manifesta que vai votar a favor desta moción, a pesares de que se di que
as obras están en marcha e que se non se vai máis rápido é pola empresa e o notario.----O Sr. Tallón manifesta que o domingo foi dar unha volta e que agora se lle di que
despois de catro anos se lle enterrou a pala a semana pasada. Di que tamén levan catro anos sen
o campo de fútbol. O Sr. Alcalde di que se se comprou terreo alí foi para mellora-las
instalacións, e que eso se falou fai pouco nunha comida, e non fai catro anos.--O Sr. Noriega manifesta que o seu grupo apoiará a moción, e que se leva por título
“Compromisos incumplidos do Alcalde Armando Blanco coa parroquia de Oza”, debería
chamarse “Compromisos incumplidos do Alcalde Armando Blanco co concello de Teo”. Di que
hai moitas promesas, pero que debería haber máis dilixencia, e pide que se axilice o proceso.---Sometida a votación, a moción acada seis votos a favor(dos Sres. Tallón Mesías, Filloy
Villar, Fandiño Pazos, Neira Picallo e Noriega Sánchez e da Sra. Amieiro Rodríguez), e oito en
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contra(dos Sres. Blanco Martínez, Castroagudín Valladares,Cajaraville Campos, Aller Suárez,
Fernández Fernández, Mata Iglesias, Parajó Liñares e Hombre Eiras), polo que resulta
rexeitada.----Neste momento volve á sala a Sra. Bugallo Rodríguez.14.- MOCIÓN BNG ACCESOS A NOVAS URBANIZACIONS .---O Sr. Noriega dá lectura á moción do BNG sobre “Incremento da seguridade nos cruces
perigosos, os accesos ás novas urbanizacións e na travesía dos Tilos”, que copiada literalmente,
di o que segue:” MOCIÓN PARA INCREMENTA-LA SEGURIDADE NOS CRUCES
PERIGOSOS, OS ACCESOS ÁS NOVAS URBANIZACIÓNS E NA TRAVESÍA DOS
TILOS=Nos últimos tempos asistimos a un incremento considerable de accidentes moi graves
en determinados cruces (varios de Cacheiras) ou en tramos especialmente perigosos de estradas
que cruzan o concello (como na N-550 ó seu paso pocas Galanas).=Independentemente da
titularidade das estradas, o concello non pode permanecer alleo a unha realidade que está a
poñer en grave risco a vida de moitos dos seus vecinos e veciñas. Precísase unha actuación
eficaz díante das autoridades competentes: convincente para facelles ve-los graves problemas
detectados, pero tamén enérxica á hora de reclamar solucións urxentes, de inmediato, e
definitivas a medio prazo.=Neste senso, despois de moitos anos de supostas xestións, segue sen
darse unha solución definitiva á incorporación dos Tilos á C-541, que segue no mesmo estado
que dez anos atrás. Por outra banda, esta urbanización estase a converter nunha vía de paso (a
gran velocidade) cara os novos accesos a Santiago pola autopista de Ourense, provocándose
situacións de grave perigo para os residentes.=Tendo en conta o anteriormente exposto, o Grupo
Municipal do BNG de Teo propón ó Pleno a adopción do seguinte ACORDO:=1.- Solicitar da
COTOP autorización para o pintado de carrís de incorporación á C-541 en tódalas grandes
urbanizacións no tramo comprendido entre o alto de Montouto e o centro de Cacheiras, así
como no cruce cara Recesende e o campo de fútbol de Cacheiras.=En todo o tramo sínalado, os
usuarios non dispoñen de sitios nos que poder virar con seguridade, polo que se ven forzados a
realizar maniobras de elevado risco.=2.-Proceder de inmediato a sinalar e remarcar claramente a
prohibición de estacionar ou aparcar nas proximidades dos cruces, xa que se impide totalmente
a visibilidade dos conductores que pretenden incorporarse ás estradas de gran circulación
(especialmente grave na zona de Cacheiras).=3.-Negociar co Ministerio de Obras Públicas ou
coas autoridades competentes, unha solución definitiva ó punto negro da N-550 no tramo das
Galanas, oríxe de numerosos accidentes, e solicitar mentras tanto unha solución provisional que
poida paliar momentáneamente a situación.=4.-Esixir do Ministerio de Obras Públicas o
redimensionamento das minirrotondas da Casalonga e do cruce de Osebe, na N-550, fontes de
continuos percances polas súas escasas dimensións que impiden prever coa mínima e necesaria
anticipación as manobras que van executar os coches que nela se atopan e pola súa reducida
visibilidade.=Esta situación agravarase aínda máis coa conexión a unha delas da estrada
Ramallosa-Casalonga, con tráfico intenso e voluminoso.=5.Repintado
de
tódalas
sinalizacións horizontais das estradas de titularidade municipal, moi especialmente dos STOPs, e
reposición das sinais verticais rotas ou desaparecidas.=Resulta especialmente necesario e
urxente colocar a sinalización vertical e horizontal que defina claramente a prioridade de paso no
cruce de Solláns.=6.-Adoptar medidas técnicas de inmediato para impedir que as principais vías
dos Tilos se convirtan en travesías de alta velocidade, utilizadas polos non residentes como vías
de paso cara outros destinos.=7.-Negociar urxentemente co novo conselleiro da COTOP unha
solución rápida e definitiva á saída dos Tilos cara a C-541, fonte de numerosos atrancos para os
residentes na urbanización nas horas punta.”---
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O Sr. Noriega manifesta que esta moción se presenta para completa-la campaña de
seguridade vial que iniciaron no seu momento.Di que este é un concello que está medrando e
que calquera medida neste senso é necesaria, que é consciente da titularidade das estradas, e que
xa sabe as xestións realizadas polo problemas das Galanas. Pide consenso nesta iniciativa, igual
que cando foi dos pasos de cebra.-----O Sr. Alcalde manifesta que estes temas e outros xa se falaron co novo Conselleiro de
Política Territorial, e que quedou de estudialas, xa que fai pouco que chegou ó cargo, e que
tamén se oficiou ó ministerio de Fomento. Di que se está traballando en todo o que propoñen,
que xa se deron as ordes para pintar de amarelo os cruces para que non aparquen, que algunhas
xa están pintadas. Segue dicindo que tamén se encargaron sinais de stop para sinala-los cruces e
sinais para as escolas, adaptándose á nova normativa, estando xa algunhas colocadas. Dille ó Sr.
Noriega que nos Tilos, tendo recibido peticións con anterioridade da Asociación de Veciños, e
de outros particulares, xa se ordeou poñer bandas rugosas(tacos) no final da urbanización, non
podendo pegalos a empresa encargada ata que mellore o tempo. Manifesta que, por todo o dito,
non van apoia-la moción.-----O Sr. Filloy maniféstase de acordo coa moción porque di que o Sr. Acalde sempre di que
“se está facendo”. O Sr. Alcalde dille que as probas están ahí e que lle deu datos.--------O Sr. Neira opina que se este goberno municipal fora eficaz, todo esto debería estar feito.
O Sr. Fandiño manifesta que o Sr. Alcalde di que se falou con todo o mundo, pero que
en Cacheiras, por exemplo, en frente do supermercado, se están xogando o tipo para sair á
estrada principal, e que calquera día haberá mortos.---O Sr. Tallón di que apoiará todo o encamiñado a mellora-la seguridade vial, e que lle
resulta curioso que sempre se diga que se está facendo todo o que se plantexa nas
propostas.----O Sr. Noriega di que lle resulta triste que ademais das xestións que hai que facer, non
haxa unanimidade, xa que opina que se a houbese, eso faría maior presión diante das
autoridades competentes. O Sr. Alcalde respóndelle que hai datos de que esto se está facendo.O
Sr. Noriega dille que dá datos, pero non argumentos para votar en contra.-------Sometida a votación, a moción acada sete votos a favor( dos Sres. Noriega Sánchez,
Filloy Villar, Fandiño Pazos, Neira Picallo e Tallón Mesías, e das Sras. Bugallo rodríguez e
Amieiro Rodríguez), e oito en contra (dos Sres. Blanco Martínez, Castroagudín
Valladares,Cajaraville Campos, Aller Suárez, Fernández Fernández, Mata Iglesias, Parajó
Liñares e Hombre Eiras), polo que resulta rexeitada.--Neste momento abandona a sala o Sr. Noriega Sánchez.
15.- ACTIVIDADES MOLESTAS .-Neste momento abandona a sala o Sr. Neira Picallo.---a) Examinado o expediente promovido por D. JOSE RAMON FIGUEROA GARCIA,
en calidade de presidente da “Agrupación Veciñal Camposanto de Luou” en virtude de
instancia nº 2689 de data 30/07/2002, solicitando licencia municipal para a instalación, apertura
e funcionamento dun TANATORIO, 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 30/07/2002 .--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.--Dase conta da alegación presentada por D. José Piedra Vázquez, que se une ó
expediente.--A Corporación municipal, por doce votos (do Sr. Blanco Martínez, Castroagudín
Valladares, Cajaraville Campos, Aller Suárez, Fernandez Fernández, Mata Iglesias, Fandiño
Pazos, Parajó Liñares, Hombre Eiras e Tallón Mesías, e das Sras. Bugallo Rodríguez e Amieiro
Rodríguez) a favor e unha abstención(do Sr. Filloy Villar), sendo o número legal o de dezasete,
e de asistentes o de trece acorda:------1º.- Informar FAVORABLEMENTE a concesión de licencia municipal instada por D.
JOSE RAMON FIGUEROA GARCIA, en calidade de presidente da AGRUPACIÓN
VECIÑAL CAMPOSANTO DE LUOU, para o establecemento dun TANATORIO no lugar de
Aido, 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.--------Neste momento entra na sala o Sr. Neira Picallo.-------b) Examinado o expediente promovido por D. JOSE ANTONIO PATIÑO AMBOAGE,
en representación de “GERIOLVEIRA S.L. “, en virtude de instancia nº 3206 de data
21/10/2002, solicitando licencia municipal para a instalación, apertura e funcionamento dunha
REFORMA E AMPLIACIÓN DE RESIDENCIA PARA A TERCEIRA IDADE, 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 21/10/2002 .--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.--------
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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.--A Corporación municipal, por unanimidade dos catorce asistentes, sendo o número legal
o de dezasete, acorda:
1º.- Informar FAVORABLEMENTE a concesión de licencia municipal instada por D.
JOSE ANTONIO PATIÑO AMBOAGE, en representación de “GERIOLVEIRA, S.L.” para o
establecemento dunha REFORMA E AMPLIACIÓN DE RESIDENCIA PARA A TERCEIRA
IDADE, no lugar de Olveira, 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 artigo 33 do referido Regulamento.--------c)Examinado o expediente promovido por Dª RAQUEL PIÑEIRO REDONDO, en
representación de “PIÑEIRO CENDON, S.L.“, en virtude de instancia nº 3232 de data
24/10/2002, solicitando licencia municipal para a instalación, apertura e funcionamento dun
CENTRO DE ENSINANZA, 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 24/10/2002 .--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 catorce asistentes, sendo o número legal
o de dezasete, acorda:
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1º.- Informar FAVORABLEMENTE a concesión de licencia municipal instada por Dª.
RAQUEL PIÑEIRO REDONDO, en representación de “PIÑEIRO CENDON, S.L.” para o
establecemento dun CENTRO DE ENSINANZA, en Montouto(Urbanización Los
Rosales-Bloque 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 D. ROBERTO DANIEL MALVASO, en
virtude de instancia nº 3264 de data 29/10/2002, solicitando licencia municipal para a instalación,
apertura e funcionamento dun TALLER DE LAVADO E ENGRASE, CON EXPOSICIÓN E
VENTA DE VEHÍCULOS USADOS, 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 29/10/2002 .--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 catorce membros asistentes, sendo o
número legal o de dezasete, acorda:--1º.- Informar FAVORABLEMENTE a concesión de licencia municipal instada por D.
ROBERTO DANIEL MALVASO, para o establecemento dun TALLER DE LAVADO E
ENGRASE, CON EXPOSICIÓN E VENTA DE VEHÍCULOS USADOS, en 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 artigo 33 do referido Regulamento.--------e) Examinado o expediente promovido por D. MANUEL HILARIO TEO AMATE, en
virtude de instancia nº 3483 de data 29/11/2002, solicitando licencia municipal para a
instalación, apertura e funcionamento dun CAFE BAR RESTAURANTE, 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 29/11/2002.--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 catorce membros asistentes, sendo o
número legal o de dezasete, acorda:--1º.- Informar FAVORABLEMENTE a concesión de licencia municipal instada por D.
MANUEL HILARIO TEO AMATE para o establecemento dun CAFE BAR RESTAURANTE
en Cacheiras, parroquia de Cacheiras deste concello, porque no expediente se cumpriron tódalas
prescricións legais.--2º.- Dar traslado do expediente completo á Comisión Provincial de Medio Ambiente,
para os efectos previstos no artigo 33 do referido Regulamento.--------f) Examinado o expediente promovido por “ALMAR 2002 DISTRIBUCIONES, S.L.”
en virtude de instancia nº 3489 de data 29/11/2002 solicitando licencia municipal para a
instalación, apertura e funcionamento dun ALMACÉN E DISTRIBUCIÓN DE CONXELADOS
E PEIXE FRESCO, 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 29/11/2002.--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.--
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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 catorce membros asistentes, sendo o
número legal o de dezasete, acorda:--1º.- Informar FAVORABLEMENTE a concesión de licencia municipal instada por
“ALMAR 2002 DISTRIBUCIONES S.L.” para o establecemento dun ALMACÉN E
DISTRIBUCIÓN DE CONXELADOS E PEIXE FRESCO, en 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 artigo 33 do referido Regulamento.--------g) Examinado o expediente promovido por D. JUAN CARLOS CASTRO CASTRO en
virtude de instancia nº 3580 de data 16/12/2002 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 16/12/2002 .--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 catorce membros asistentes, sendo o
número legal o de dezasete, acorda:--1º.- Informar FAVORABLEMENTE a concesión de licencia municipal instada por D.
JUAN CARLOS CASTRO CASTRO para o establecemento dun BAR no lugar de Florida nº
14, parroquia de Rarís 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.--------O Sr. O Sr. Presidente inquire se algún dos grupos ten algunha moción para presentar
pola vía de urxencia, e a Sra. Bugallo di que o BNG ten unha.--
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- MOCIÓN DO BNG SOBRE O SERVICIO POSTAL NO CONCELLO DE TEO.-----A Sra. Bugallo dá lectura á moción do grupo municipal do BNG sobre “O servicio postal
no concello de Teo”.--Sometida a votación a urxencia da moción, acádanse seis votos a favor (das Sras.
Bugallo Rodríguez e Amieiro Rodríguez, e dos Sres. Filloy Villar, Fandiño Pazos, Neira Picallo
e Tallón Mesías), e oito en contra (dos Sres. Blanco Martínez, Castroagudín Valladares,
Cajaraville Campos, Aller Suárez, Fernández Fernández, Mata Iglesias, Parajó Liñares e Hombre
Eiras), polo que non se aproba e non se inclúe na orde do día.Neste momento abandonan a sala os Sres. Fernández Fernández e Parajó Liñares.--------16.- ROGOS E PREGUNTAS .-------O Sr. Secretario informa de que os Sres. Filloy Villar, Fandiño Pazos e Neira Picallo
presentaron por rexistro de entrada , con data 27-02-03 e números 457,458 e 459, unhas
preguntas, que copiadas literalmente, coas súas respostas, din o que segue:-----“1.- José Manuel Neira Picallo, Manuel Filloy Villar e Mario Fandiño Pazos, concelleiros
do Grupo Mixto Municipal do concello de Teo, e a tenor do disposto no Regulamento de
Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico para as Entidades Locais(R.D. 2 de novembro
de 1986, nº 2568/1986 do Mº de Administraciones públicas) e no seu artigo 97, no punto 7
párrafo 4º, e para ser constestada no vindeiro pleno do día 28-02-03 EXPOÑEN Que ven sendo
habitual que por parte da Alcaldía non se cumpla co disposto no ROFRX, referente á Comisión
de Goberno e máis concretamente o artigo nº 113, apartado b), onde dí: “Ademais no plazo de
dez días deberá enviarse a tódolos membros da corporación copia da acta”.= Dita forma de
proceder fai imposible que en gran medida os concelleiros non poidamos desempeña-la nosa
función para a que fomos elexidos, pois se nos imppide a actividade nos plenos do debido
control dos demais órganos da Corporación, non garantíndose de maneira efectiva o seu
funcionamento, debeido á imposibilidade de posee-las actas de goberno que se celebran
semanalmente, sendo imposible un control real da Comisión de Goberno.= Manifestar que coa
negativa a facilitar no plazo marcado no ROFRX ditas actas, o Sr. Alcalde está transgredindo a
Lai 7/1985 de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local, modificada pola Lei 11/1999
de 21 de abril e outras medidas para o desenvolvemento do goberno local.= Polo anteriormente
exposto=SOLICITAMOS=1) Que nos manifeste se é consciente de que non cumple co disposto
no ROFRX, no referente ó artigo 113 no que ó envío das actas se refire.=2) Que se nos informe
o por que non nos envían habitualamente nos plazos previstos, as actas da Comisión de
Goberno.=3) Que esiximos que se cumpla co Regulamento de Organización, funcionamento e
Réxime Xurídico para as entidades locais, en todo o disposto no mesmo e de maneira urxente, o
estipulado no artigo 113 e se faciliten ós concelleiros as actas das Comisións de Goberno
celebradas nos meses de xaneiro e febreiro de 2003.”--------Respóndeselle que o persoal está sobrecargado de traballo, e se van facendo as cousas
según se pode. O Sr. Neira di que haberá que establecer unhas oportunidades.-- 2.“José
Manuel Neira Picallo, Manuel Filloy Villar e Mario Fandiño Pazos, concelleiros do Grupo
Mixto Municipal do concello de Teo, e a tenor do disposto no Regulamento de
Organización,funcionamento e Réxime xurídico das Entidades Locais(R.D. 2 de novembro
1986, nº 2568/1986 do Mº de Administraciones Públicas) e no seu artigo 97, no punto 7 párrafo
4º, e para ser contestada no próximo pleno do día 28 de febreiro SOLICITA Que se nos informe
se existe nas dependencias municipais o orixinal ou copia do expediente relativa á Urbanización
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San Sadurniño. Que se nos mostre no pleno dito expediente ou copia do mesmo. Se non existe,
se nos informe o por que.”-----Respóndeselle que o expediente está na Sala de Comisións, e que poden consultalo
cando queiran.--------3.-“José Manuel Neira Picallo, Manuel Filloy Villar e Mario Fandiño Pazos, concelleiros
do Grupo Mixto Municipal do concello de Teo, e a tenor do disposto no Regulamento de
Organización,funcionamento e Réxime xurídico das Entidades Locais(R.D. 2 de novembro
1986, nº 2568/1986 do Mº de Administraciones Públicas) e no seu artigo 97, no punto 7 párrafo
4º, e para ser contestada no próximo pleno do día 28 de febreiro de 2003 =EXPOÑEN= Que
tendo manifestado non ter datos no pasado pleno municipal de 27 de decembro de 2002
=SOLICITAMOS =Que se nos informe que foi o que sucedeu cunha subvención solicitada á
Deputación Provincial para a realización de beirarrúas desde o lugar de Vilar de Calo ata Solláns.
Se foi aprobada e concedida, ¿foi cobrada dita subvención?, ¿Por qué non se executou dita
obra?, ¿foi empregada en algunha outra obra?. Se foi aprobada e concedida pola Deputación
provincial e non foi cobrada, ¿Renunciouse á mesma?, ¿Por qué motivos se renunciou a dita
subvención?”.--------Respóndeselle que á subvención á que se refiren esta dentro do “Plan de inversións
municipais 2000”, e denomionábase ”Ampliación e afirmado do vial de Vilar de Calo a Solláns”,
por un importe de 5.032.250 pesetas, e que ese acordo se tomou no pleno de 26-11-99, e que
posteriormente se volveu a traer a pleno para reforma-lo proxecto, xa que houbo que facer
modificacións porque a Deputación non admitiu o outro, e que se fixo o muro de contención en
Solláns, no paraxe da Baiuca.Toma a palabra en primeiro lugar o Sr. Filloy, e:--------1.- Di que presentou dúas mocións o 20-12-02, unha sobre S. Sadurniño e outra sobre
Parque Montouto, e que non se lle trouxeron nin ó pleno do 27-12-02 nin a este, e pregunta por
qué. O Sr. Secretario responde que houbo moitas e que se trouxeron pouco a pouco. O Sr.
Filloy pregunta se se traerán, e o Sr. Secretario responde que eso depende do Sr. Alcalde, que é
o que fai a orde do día.-----2.- Pregunta cando se vai reparar definitivamente a reixa de entrada ós Tilos, xa que di
que cada vez que se lle pregunta ó Sr. Alcalde por esto sempre di o mesmo. O Sr. Alcalde
responde que esa reixa era moi mala e que se cambiou, e que cando a Sra. Amieiro avisou que
estaba rota, se mandou a arreglar. O Sr. Filloy dille que esa reixa é das que poñen para pasos
peatonais e non para tráfico, polo que sempre vai estar rota.---3.- Manifesta que nos tilos existen varios ocos no pavimento e baldosas levantadas e
pregunta cando se vai arranxar. Respóndeselle que xa se mandaron arreglar, pero que como está
chovendo hai que ir un pouco en función do tempo.---Toma agora a palabra o Sr. Neira, e:--1.- Manifesta que o Sr. Alcalde falou de que foi ver ó novo Conselleiro de Política
Territorial, e pregunta se lle falou do tema da variante do Ferreiriño. O Sr. Alcalde respóndelle
que falaron de todo, e que o Conselleiro quedou de estudiar tódolos temas, xa que acaba de
chegar ó cargo.-------2.- Manifesta que oiu que este ano as festas da Terceira Idade e a Nai van ser antes das
eleccións, e pregunta se é verdade. O Sr. Alcalde respóndelle que se poñen as festas cando se cre
conveniente.------
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3.- Di que hai máis dun mes que se quedou en xunta-la Comisión de seguimento do
PXOM, e roga que se faga o antes posible.---Toma a continuación a palabra o Sr. Tallón, e:1.- Manifesta que lle resulta curioso que o Sr. Alcalde cambie as festas e que logo acuse
de electoralismo á oposición.
2.- Pregunta por qué non se lle dou subvención á Asociación de Veciños de Luou, e o
Sr. Alcalde respóndelle que neste momento non ten datos sobre eso.-------3.- Pregunta cando se van remata-las obras do centro sociocultural e da terceira idade da
Ramallosa, e respóndeselle que cando se poida, que só faltan detalles.-4.- Pregunta cando se van remata-las beirarrúas de Vilar de Calo, e respóndeselle que
cando se poida.-------5.- Pregunta cómo vai o tema da depuradora de Pontevea, e o Sr. Alcalde respóndelle
que foi ver ó Conselleiro de Medio Ambiente, que tamén é novo no cargo, e que lle dixo que iba
retomar tódolos temas.--------6.- Pregunta cando se van celebra-las oposicións das prazas de funcionarios convocadas.
O Sr. Alcalde respóndelle que xa se van celebra-las de policía local, e que as outras se farán
cando se poida.-------7.- Manifesta que viñeron veciños para “Augas Mansas”, e pregunta por qué non se lles
está empadronando. O sr. Secretario responde que si se está empadronando a xente alí.-8.- Di que hai problemas na parroquia de Recesende, coa estrada que vai cara Luou, xa
que se di que agora a Concentración Parcelaria non compensa os metros que se colleron.
Pregunta se eso é verdade. O Sr. Alcalde respóndelle que non sabe neste momento cómo está
ese tema, que os datos están abaixo, pero que, de que el teña coñecemento, non entrou ningún
escrito sobre eso, a non ser que entrase hoxe.-9.- Pregunta cómo está a situación xurídica do edificio dos Tilos e das vivendas da
Póboa. Respóndeselle que estes temas están no xulgado, e que aínda non contestaron nada.-----Toma neste momento a palabra a Sra. Amieiro, e:------1.- Manifesta que o Sr. Alcalde deu conta neste pleno da aprobación pola Comisión de
Goberno do Plan Concertado, pero di que tería que ter dado conta do contido. Respóndeselle
que o Plan Concertado se pode consultar cando se queira.------Neste momento abandona a sala o Sr. Hombre Eiras.--2.- Manifesta que, con referencia ó comedor do CEIP Os Tilos, a presidenta da ANPA
dos Tilos dixo que o Sr.Alcalde foi por alí a finais do curso pasado, e que a día de hoxe non
teñen constancia de que se comezasen as obras. O Sr. Alcalde di que o cocnello vai facer un
trozo de obra onde eles quixeron, e que xa se está empezando, no patio cuberto, pero que co
tempo que fai non se pode traballar O Sr. Mata di que hoxe precisamente deben estar alí falendo
o valado. O Sr. Filloy pregunta que prazo teñen as obras, e respóndeselle que agora non se
dispón dese dato.----3.- Di que se publicou no presuposto municipal 2002, e que non levaba unha relación de
plantilla, e cre que debe se-lo único concello que non publica o persoal. Respóndeselle que si iba
a relación de persoal, e a Sra. Amieiro pregunta que pasa co persoal de libre designación. O Sr.
Secretario dille que o mirará.-------
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Toma finalmente a palabra a Sra. Bugallo Rodríguez, e:
1.- Di que na acta da Comisión de Gonberno do 04-11-02 aparece a relación de
subvencións a entidades sen fins de lucro do concello de Teo, e di que todos saben por qué
chegou tarde. Opina que esta lista é un perfecto reflexo de como se dan, xa que, por exemplo, á
AAVV de Cacheiras se lle dan 600 Euros, a pesares da cantidade de socios que ten, e á
Asociación de Billar de Teo se lle dan 3000 Euros. Di que este reparto tiña que ser notificado
diante da Comisión Informativa, e que non se fixo e se trae tanto tempo despois.--------

Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as catorce horas e trinta
minutos, estendéndose a presente acta, que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario acctal. que
certifico.
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aparece reflexado en acta, que o expediente quedaba a diposición dos concelleiros que
desexasen revisalo na Secretaría do concello.----A Sra. Bugallo manifesta que tamén no punto de rogos e preguntas, e durante a súa
intervención, onde di ”... Di que este reparto tiña que ser notificado diante da Comisión
Informativa, e que non se fixo e se trae tanto tempo despois.”, debe dicir ”... Di que a acta da
Comisión de Goberno chega con moito retraso, tanto tempo despois de celebrarse, e que o
listado das subvencións non se trouxo ó pleno, aínda que sería preceptivo”.-----O Pleno do concello, por unanimidade dos catorce asistentes, sendo o número legal o de
dezasete, acorda aproba-lo borrador da acta da sesión do día 28 de febreiro de 2003, unha vez
realizadas as correcións propostas, e que se rexistre no libro correspondente.---2.- ACTIVIDADES MOLESTAS .---a) Examinado o expediente promovido por D. JOSE TOUCEDA RAICES en virtude de
instancia nº 3469 de data 26/11/2002 solicitando licencia municipal para a instalación, apertura e
funcionamento dunha CASA DE TURISMO RURAL, 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 26/11/2002.--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 catorce membros asistentes, sendo o
número legal o de dezasete, acorda:--1º.- Informar FAVORABLEMENTE a concesión de licencia municipal instada por D.
JOSE TOUCEDA RAICES para o establecemento dunha CASA DE TURISMO RURAL no
lugar de Vilares de Rúa de Francos, 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.--------b) Examinado o expediente promovido por D. JOSE MANUEL LAGO SILVA en
virtude de instancia nº 2 de data 2/01/2003 solicitando licencia municipal para a instalación,

Página 4 de 6

O Sr. Neira opina que este é un caso máis da inoperancia do grupo de goberno e da falla
dun Secretario titular que poida controlar estas cousas. O Sr. Secretario dille que esto non foi
culpa del, e que se entere antes de falar.-------O Sr. Tallón opina que non costa nada face-las cousas ben, pero que cre que as obras
son necesarias.--O Sr. Noriega manifesta que sempre acontece o mesmo, que sempre se traen as cousas
en límite de prazo, sen consensuar e saltándose as canles regulamentarias.------O pleno do concello, por dez votos a favor (dos Sres. Blanco Martínez, Castroagudín
Valladares, Cajaraville Campos, Fernández Fernández, Aller Suárez, Mata Iglesias, Parajó
Liñares, Hombre Eiras, Neira Picallo e Tallón Mesías), e catro abstencións (dos Sres. Filloy
Villar e Noriega Sánchez, e das Sras. Bugallo Rodríguez e Amieiro Rodríguez), sendo o número
legal o de dezasete e o de asistentes o de catorce, acorda:-------1º.- Participar no PLAN XXI DE INFRAESTRUCTURAS LOCAIS DE
TRANSPORTES E DE TRAVESÍAS MUNICIPAIS 2003 da Excma. Deputación Provincial da
Coruña, as bases do cal se coñecen e aceptan na súa totalidade, solicitando a realización pola
orde de prioridade sinalado das inversións que a continuación se indican:-------Nº Orde e denominación

Importe total

1.- Afirmado e acondicionamento de pistas en Calo e Teo
2.- Afirmado e acondicionamento de pistas en Cacheiras
TOTAIS

39.774,14
40.284,96
80.059,1

Aportación
provincial
39.774,14
40.284,96
80.059,1

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 autoricen actuacións en bens patrimoniais ou de dominio público que
estean sometidos a actuacións ou concesións administrativas, o Concello comprométese á súa
obtención con carácter previo á licitación da obra.-----4º.- Facultar ó Sr. Alcalde-Presidente para todo o necesario e relacionado coa tramitación
e xestión do presente acordo e o correspondente expediente.--------O Sr. Neira solicita
explicación de voto e di que vota afirmativamente porque os veciños non teñen a culpa da
inoperancia municipal.--O Sr. Noriega tamén solicita explicación de voto e di que a abstención do seu grupo é un
voto de protesta ante o proceso realizado, aínda que di que as obras son necesarias. Manifesta
que, porque saben que o seu voto non é necesario para que esto saia adiante, queren manifestar
deste xeito simbólico a súa protesta.---

4.-NOMEAMENTO DE FILLO PREDILECTO A D. MANUEL MALLO
MALLO .---O Sr. Alcalde dá conta da moción presentada polo grupo municipal do Partido Popular,
sobre o “Nomeamento de fillo predilecto a D. Manuel Mallo Mallo”, que copiada literalmente, di
o que segue:” Manuel Mallo Mallo naceu en Cacheiras no ano 1922 no seo dunha familia
humilde nun ambiente rural. Está casado con Dª Elvira Paradela Hortas e ten tres fillas, Carmen,
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Mourullo, ás que tamén se debería ter en conta para esta distinción, e pídelle ó Sr. Alcalde que
pospoña este nomeamento ata despois das eleccións.--O Sr. Noriega di que esto pasa pola maneira como se fan as cousas, e opina que debería
partirse do consenso. Opina que este debate afea o nomeamento, e que non pón en dúbida os
méritos do Sr. Mallo, senón o procedemento. Di que o Sr. Alcalde anunciou este punto da orde
do día na Festa da Nai, cando aínda non fora a Comisión Informativa. O Sr. Alcalde respóndelle
que o que se dixo foi que viña unha moción a pleno. O Sr. Noriega manifesta que o Sr. Alcalde
non ten vontade de consenso, xa que de tela, puido crear unha Comisión, na que poderían
propoñerse máis persoas, como as xa nomeadas aquí, ou tamén D. Ánxel Casal, o que fora
alcalde de Santiago, e do que se falou no anterior pleno. O Sr. Alcade di que o grupo municipal
do BNG di sempre a todo que non, e o Sr. Noriega pídelle que deixe xa esa coletiña, xa que a
leva usando catro anos, e que foi o Sr. Alcalde o que durante este tempo dixo máis veces que
non. Di que o seu grupo se vai abster por unha cuestión de procedemento, e que opina que non
se ten ningún interese en homenaxear a ninguén, vista a política maquiavélica que se leva en este
concello.
O Sr. Filloy móstrase en contra da forma como se realizou esto, e di que tamén está en
contra da explotación da figura do Sr. Mallo en favor do Sr. Alcalde.--O Sr. Neira opina que o que lle gusta ó Sr. Alcalde son os baños de multitude, e que
quere explotar esto en época preelectoral. Di que, agora que recorda, só coñece ó Sr. Mallo por
unha factura de un millón e medio de pesetas que lle pasou ó concello por unha estatua, e que
cre que ben a puido regalar. Pide que se pospoña este nomeamento ata despois das eleccións. O
Sr. Alcalde di que o seu grupo pensa continuar adiante coa moción, e que el sempre tivo baños
de multitudes, e que non necesita usar esto, e que, en cambio, o Sr. Neira, se quedou no
camiño.------O Sr. Parajó manifesta que cre que o Sr. Fernández Fernández xa fixera a proposta de
nomear ó Sr. Mallo fai varios anos, e que daquela non se puidera levar a cabo. Di que só lle pide
ó Sr. Alcalde que no acto non haxa parafernalia política e que se faga unha cousa ben feita.-----O Sr. Tallón di que se reitera no que dixo antes, e que quere deixar claro que respecta a
valía humana e profesional do Sr. Mallo. Di que tamén hai que ter en conta a outra xente de Teo
que loitou polas liberdades, e pide que se pospoña o acto ata despois das eleccións.-----O Sr. Noriega di que é unha obriga das institucións o conserva-la memoria histórica dun
pobo, pero que considera que o proceso non é adecuado, polo que di que o seu voto vai se-la
abstención.--Sometida a votación, a 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 seis abstencións(dos Sres. Noriega Sánchez, Filloy
Villar, Neira Picallo e Tallón Mesías, e das Sras. Bugallo Rodríguez e Amieiro Rodríguez),
sendo o número legal o de dezasete e o de asistentes o de catorce, polo que resulta aprobada.---Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as dez horas e trinta
minutos, estendéndose a presente acta, que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario acctal. que
certifico.

BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN OR DINARIA DO PLENO DO CONCELLO
QUE TIVO LUGAR O DÍA 29 DE ABRIL DE 2003.--------Na casa do concello de Teo, a vintenove de abril de
dous mil tres.--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 trece 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. Ramón Fernández
Fernández, D. Martiño Noriega Sánchez e D. Mario
Fandiño Pazos.----Asiste o Secretario acctal. da Corporación, D. Jesús
Naveira Vázquez.---Antes de entrar na orde do día, o Sr. Alcalde
informa de que, como se falou nas Comisións
Informativas, se vai retirar o punto terceiro da orde
do día, e se vai celebrará un pleno extraordinario
Secretario:
inmediatamente despois da celebración deste.-------D. Jesús Naveira Vázquez.
A Sra. Bugallo manifesta unha cuestión de orde, e
di que considera que a convocatoria deste pleno é
ilegal, e que se debeu convocar o venres pasado, como di o regulamento orgánico municipal, e
di que o Sr. Alcalde non ten competencia para cambia-la periodicidade das sesións. Opina que o
Sr. Alcalde o fixo así porque non tiña quorum a semana pasada, e que se está saltando a
legalidade. O Sr. Alcalde manifesta que foi por motivos persoais, e que se quere, a Sra. Bugallo
pode ir por outros conductos. O Sr. Neira pregunta cal é o quorum necesario para a celebración
do pleno e respóndeselle que a terceira parte dos concelleiros que o conforman. A Sra. Bugallo
pregúntalle ó Sr. Secretario se a convocatoria é legal, e este respóndelle que polo que a el
respecta, sí.Pola presidencia declárase sesión pública, pasándose coñecemento e resolución
dos asuntos incluídos na seguinte ----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
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. Manuel A. Filloy Villar

ORDE DO DÍA:
1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.--------O Sr. Secretario manifesta que na acta da sesión do 21-04-03 houbo dous erros de
transcripción. No apartado de “Acta da sesión anterior”, referida á sesión do 28-02-03, na
intervención da Sra. Amieiro, e nas alegacións feitas por esta á acta anterior onde di, “o Sr.
Hombre se levantou e abandonou a sesión”, debe dicir, “o Sr. Hombre se levantou e saiu da
sala”; segue dicindo que na acta das sesión do 28-02-03, no apartado 11 relativo á permuta
dunha finca, onde di “se lle dea conta do expediente á Consellería da Presidencia e
Administración Pública da Xunta de Galicia, en cumprimento do disposto no art. 109.1 do
Regulamento de Bens das Entidades Locais”, debe dicir “se lle dea conta do expediente á

Consellería de Xustiza, Interior e Administración Local,en cumprimento do disposto no art.
109.1 do Regulamento de Bens das Entidades Locais”.
O Sr. Presidente inquire se algún dos Sres. Edís presentes desexa formular observacións
ó borrador da acta da sesión que tivo lugar o día 21 de abril pasado, e que foi distribuido coa
convocatoria da actual.-------O Pleno do concello, por unanimidade dos trece asistentes, sendo o número legal o de
dezasete, acorda aproba-lo borrador da acta da sesión do día 28 de febreiro de 2003, unha vez
realizadas as correcións propostas, e que se rexistre no libro correspondente.---2.- EXPEDIENTE DE ACTIVIDADES MOLESTAS .-------Neste momrnto saen da sala os Sres. Parajó Liñares e Hombre Eiras.---a) Examinado o expediente promovido por D. JOSE ANTONIO ALVAREZ PORTAS,
en virtude de instancia nº 879, de data 24/04/2001 solicitando licencia municipal para a
instalación, apertura e funcionamento dun MESON-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 24/04/01.-----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.--O Sr. Filloy manifesta que na Comisión Informativase mencionou que ese mesón xa
estaba funcionando, e que lle parece unha tomadura de pelo que se traia esto agora, cando o
negocio xa está en marcha. O Sr. Secretario respóndelle que o expediente se iniciou no ano
2001, e que se lle pediu información complementaria para o expediente. O Sr. Filloy di que se
vai abster polo que considera un xeito irregular de tramitación.
A Corporación municipal, por sete votos a favor (dos Sres. Blanco Martínez,
Castroagudín Valladares, Cajaraville Campos, Aller Suárez, Mata Iglesias e Tallón Mesías e da
Sra. Blanco Fernández) e catro abstencións(dos Sres. Filloy Villar e Neira Picallo, e das Sras.
Bugallo Rodríguez e Amieiro Rodríguez) sendo o número legal o de dezasete, e o de asistentes
o de once, acorda:----

1º.- Informar FAVORABLEMENTE a concesión de licencia municipal instada por D.
JOSE ANTONIO ALVAREZ PORTAS, para o establecemento dun MESON-RESTAURANTE
no lugar de Cacheiras(“O Grilo”), parroquia de Cacheiras deste concello, porque no expediente
se cumpriron tódalas prescricións legais.------2º.- Dar traslado do expediente
completo á Delegación de Medio Ambiente, para os efectos previstos no artigo 33 do referido
Regulamento.--------O Sr. Presidente pregunta se hai algunha moción de urxencia, e a Sra. Bugallo responde
que o BNG ten unha sobre “O Servicio postal no concello de Teo”, e dá lectura. Manifesta que
esta moción se presentara en tempo e forma para incluir na orde do día do pleno ordinario, e di
que a urxencia vén dada polo feito de que di que, tal e como están as cousas, se vai pecha-la
oficina da Ramallosa. O Sr. Alcalde di que xa estivo falando co director de Correos, e que
quedou en vir ó concello para falar de tódolos temas relativos a Teo, para conseguir un mellor
servicio.-----O Sr. Filloy di que lle parece ven que se debata, xa que foi presentada en tempo e forma.
A Sra. Blanco Fernández di que, xa que se están realizando as conversas, que non ve a
urxencia.---Neste momento abandona a sesión a Sr. Tallón Mesías.
A Sra. Bugallo opina que, se hai unha conversa pendente, con máis razón se debería
debatir, que só se pide o cumplimento da legalidade, e que na moción se plantexa o que se quere
para Teo en materia de correos.-------Sometida a votación a urxencia da moción, ésta acada catro votos a favor( das Sras.
Bugallo Rodríguez e Amieiro Rodríguez e dos Sres. Filloy Villar e Neira Picallo), cinco en
contra(dos Sres. Blanco Martínez, Castroagudín Valladares, Cajaraville Campos, Aller Suárez e
Mata Iglesias) e unha abstención (da Sra. Blanco Fernández), polo que non se aproba e non se
inclúe a moción na orde do día.-------3.- ROGOS E PREGUNTAS. --------Toma en primeiro lugar a palabra o Sr. Filloy Villar, e:1.- Di que no momento no que se está a celebrar este pleno, o Sr. Alcalde ten no seu
grupo de goberno a un concelleiro que non está hoxe presente e que forma parte dunha
candidatura electoral diferente á súa. Manifesta que, como esta situación é difícil de entender,
que necesita que se lle aclare o feito de que un concelleiro que forma agora parte de outra
candidatura sexa ó mesmo tempo membro do seu equipo de goberno, e que lle parece unha
coalición electoral encuberta. O Sr. Alcalde respóndelle que unha cousa non ten que ver coa
outra, e que cada un é libre de concorrer ás vindeiras eleccións na candidatura que considere.---2.- Di que o Sr. Alcalde comezou a lexislatura que agora remata cun grupo de dez
persoas, pero que na actualidade só a metade destas persoas forman parte do seu equipo.
Pregúntalle se se considera un bó lider político, a pesar de ter perdido durante a lexislatura a
metade exacta do seu equipo. O Sr. Alcalde respóndelle que por agora son seis, que non se
cesou a ninguén. O Sr. Filloy manifesta que considerando que foi o Sr. Alcalde o que buscou as
persoas que o debían acompañar na lexislatura que agora remata, e o que as convenceu para que
os acompañara, polo que lle pregunta se se sinte fracasado por non ter sabido escoller ás persoas
ou por non ter sabido conservalas. O Sr. Alcade respóndelle que nesta lexislatura foi saindo a
escoria e quedaron os bos, e que o que pasou foi que confiou nas persoas, e que lle deron a
espalda e o traicionaron.-------

3.- Di que no Boletín Oficial da provincia nº 89 páxina 4439 do día 19 de abril de 2003
aparece un edicto asinado polo Sr. Alcalde, no cal se somete a exposición pública a solicitude de
legalización dunha nave da empresa “Martinez Montes”. Manifesta que lle produce extrañeza
que sendo esta empresa a que máis obras fai para o concello e que estando situada a escasos
metros da casa consistorial poida estar instalada de forma ilegal, e pregúntalle ó Sr. Alcalde se
pode aclarar esto. O Sr. Alcalde respóndelle que ésta é unha nave que leva feita vinte ou trinta
anos, e que daquela se facía con licencia de galpón. Opina que se agora queren legalizala, que
habería que aplaudilos por querer te-los papeis en regla. O Sr. Filloy pregunta se a nave do Sr.
Fernández tamén se está legalizando, e o Sr. Alcalde di que algunhas se poden legalizar no
momento e que outras teñen que facer máis trámites.--4.- Manifesta que o réxime do despreciable dictador cubano asesinou a uns cidadáns por
querer abandona-la illa, en busca de libertade e mellor forma de vida e condenou a terribles
penas de prisión a outros por pedir máis liberdades e xustiza. Di que o Partido Popular, do cal o
Sr. Alcalde forma parte condenou os feitos, por di que o Sr. Alcalde non tomou ningunha
iniciativa ó respecto. Preguntas e eso ten algo que ver coa amistade que di que o Sr. Alcalde
presumía de manter co Cónsul de Cuba. O Sr. Alcalde dille que esto non llo vai contestar,
porque sinxelamente unha pregunta deste estilo non ten contestación.--5.- Di que o día 20-12-02, o grupo mixto presentou dúas mocións, co fin de coñecer en
qué forma e baixo qué condicións se recibiran as urbanizacións de Parque Montouto e San
Sadurniño. Segue dicindo que estas mocións foron presentadas porque se lles foi negada toda a
información acerca dos avales que tiñan depositados as empresas urbanizadoras, e porque
tiveron coñecemento dunha sentencia contraraia ós intereses municipais, así como doutro pleito
pendente de sustanciar nos tribunais coa urbanizadora de S. Sadurniño. Pregunta por qué non se
incluiron en ningún dos plenos celebrados desde esa data esas mocións. O Sr. Alcalde responde
que o Sr. Filloy quedara en falar co Sr. Secretario para ve-la documentación. O Sr. Filloy di que
só veu unha parte, e pregúntalle se ten algo que ocultar. O Sr. Alcalde respóndelle que non ten
nada que ocultar, e que non ten máis datos sobre esto agora.---6.- Manifesta que despois de moitos intentos de que se formara unha comisión de
seguimento do plan xeral de urbanismo, por decisión do Sr. Alcalde se acordou que tódolos
concelleiros formarían parte desa comisión. Di que só se mantiveron dúas reunións e que cando
parecía que se establecería un plan de traballo que poidera da-los seus frutos, o Sr. Alcalde non
volveu a convoca-la comisión a pesar de ter quedado en facelo, e pregunta se hai alguha razón
para non convocar máis reunións e se hai algunha cousa que se queira ocultar á corporación. O
Sr. Alcalde responde que se falou co equipo redactor para retoma-lo tema dos viais, e para
adapta-las cousas á nova Lei do Solo, e que por agora os redactores non trouxeron os papeis.---7.- Di que das carencias na urbanización Os Tilos lle preguntou ó Sr. Alcalde moitas
veces e opina que pouco lle preocupan; manifesta que non lle vai preguntar nesta ocasión, pero
que agarda que os veciños llo pregunten á hora de votar o día 25 de maio.------Toma agora a palabra o Sr. Neira, e:--1.- Manifesta que as preguntas realizadas polo Sr. Filloy foron a título persoal e
particular, e pide que conste a súa desvinculación das mesmas. Ó mesmo, tempo, sinala que o
Sr. Filloy foi o seu mellor amigo e compañeiro nesta corporación.------2.- Di que quere expresar un rogo, ó que dá lectura, e que copiado literalmente, di o que
segue:” Esta é a miña última intervención nun pleno municipal despois de doce anos continuos
de dedicación ás responsabilidades contraidas cos veciños debido á miña condición de
concelleiro. Por esto, realizo este rogo, co fin de deixar constancia dos meus mellores desexos á

nova corporación que saia das urnas o vindeiro 25 de maio, para que exista o maior consenso e
que todo o que se faga sexa polo ben dos veciños e do municipio en xeral.= Sei que as formas
de actuar do Sr. Alcalde(se é que este volve a ser reelexido), impedirán levar a cabo as propostas
realizadas polos grupos municipais na nova corporación(por moi razonadas que sexan), e que os
veciños desexarían ver cumplidas.= Non podemos olvidar que o realizado polo equipo de
goberno e a súa maioría antinatura, neste último mandato municipal, levou a un desgoberno e a
uns niveis degradantes da política local no noso municipio, e todo esto pola incapacidade
persoal do Sr. Alcalde, e a aquiescencia de sus acólitos, pois nin sequera foi capaz de lidera-lo
seu grupo municipal. O non saber exerce-lo cargo que ostenta con responsabilidade e coa súa
actitude dictatorial e carente do mínimo sentido do traballo en equipo, levou ó concello a un
caos administrativo, político e económico, mantendo permanentemente unha falla de talante
democrático, ó mesmo tempo que dividiu ós veciños de Teo, pois estás ó seu favor ou en
contra; con él non caben discrepancias nin opinións diferentes á súa.= Sr.Alcalde, rógolle que
cambie a súa actitude prepotente e egocéntrica, pois o único que está conseguindo é que cada
vez máis veciños de Teo estean cansados da súa persoa e que o concello de Teo sexa un
“hazmerreir” pola súa causa. Eso si, exceptuando ós que pensan co estómago, e esto tamén por
falla dunha política educativa e cultural á que vostede non é partidario de promocionar.= Os
vindeiros catro anos serán cruciais para o desenvolvemento do municipio; espero que a
ocnfrontación existente entre os diferentes grupos municipais e o que vostede preside, cambie
por unha nova práctica municipal para que o pobo de Teo progrese adecuadamente e e se
manteña unido e non dividido debido á falla de acordo entre os representantes municipais. =Por
todo esto, só deseo que a transixencia, a tolerancia, a xustiza e o diálogo sexan as máximas que
se deberían ter na próxima corporación, e na cal, o único que se debería perseguir é unha mellor
e maior calidade de vida, en tódolos ámbitos, para os veciños de Teo”.O Sr. Alcalde responde que o único que quixo acabar con Teo foi o Sr. Neira e os seus
amigos.------Toma neste momento a palabra a Sra. Bugallo, e:-------1.- Manifesta que se recibiu no concello, fai xa ano e medio, un escrito dos veciños da
urbanización “As Camelias”, solicitando contenedores, e di que non se atendeu a súa petición.
Segue dicindo que o seu grupo presentou unha inicitiva que non se trouxo a pleno, e que se
reiterou a iniciativa. Pregunta se se lle van levar contedores da recollida xeral e da selectiva. O Sr.
Alcalde respóndelle que de palabra xa lles dixo ós responsables da recollida que pasasen
contedores a esas urbanizacións, pero que están agotados.Di que vai pedir que se adianten os do
ano que ven, que xa se mandou o oficio, e que se non chegan, haberá que comprar máis.--------2.- Di que se presentara un escrito dos veciños de Vilar de Francos por causa das
consecuencias que sofren pola explotación do monte da Casalonga(ruidos, vibracións,
contaminación da auga, impacto visual), e pregunta se se lles vai dar unha solución. O Sr.
Alcalde respóndelle que cre que a terra é da estrada que está construindo a Deputación, e que xa
se falou con eles, que estaban as cunetas sen cubrir solucionarase cando se acabe a estrada e se
abran as cunetas, e que o resto das cousas que dixo a sra. Bugallo se solucionarán.------3.- Manifesta que este ano se adiantaron as viaxes organizadas polo concello, e as festas
da Terceira Idade e da Nai, e que se aprobou con urxencia o Plan Concertado, e di que, polo
menos, o Sr. Alcalde debeu actuar cun mínimo de discrección. O Sr. Alcalde respóndelle que
ten potestade para poñelas cando queira. A Sra. Bugallo di que esto se fai cos cartos de todos, e
o Sr. Alcalde di que tamén hai para eso subvencións. A Sra. Bugallo respóndelle que si, pero
que tamén saen dos impostos de todos. O Sr. Alcalde di que o cocnello de Teo está saneado, así

que por ahí non poden sacar punta. A Sra. Bugallo di que só están denunciando algo que se está
facendo.-----4.- Manifesta que antes se mencionou o asunto da licencia de “Martínez Montes”, e di
que lle parece bastante vergonzoso que se faga esto despois de tanto tempo, sobre todo porque
está ó lado da casa consistorial. O Sr. Alcalde respóndelle que el non vai por ahí pedindolle a
licencia a ninguén. A Sra. Bugallo pide que se faga un expediente de actividades molestas, que
ten que pasar polo pleno, e que para legalizar algo, esto ten que ser legalizable, non vaia a ser
que a nova corporación se atope con cousas raras.-----5.- Pregunta qué pasou coa entrevista que o Sr. Alcalde iba manter na Consellería sobre
a variante da C-541. O Sr. Alcalde di que foi cos veciños, que o conselleiro tivo que marchar, e
que o director xeral dixo que iban mirara ben as cousas, aínda que o trazado era difícil de
cambiar, pero que se trataría de que tivese o menor impacto medioambiental.--.
Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as once horas e
cincuenta e cinco minutos, estendéndose a presente acta, que asina o Sr. Alcalde comigo, o
Secretario acctal. que certifico.

BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN EXTRAOR DINARIA URXENTE DO
PLENO DO CONCELLO QUE TIVO LUGAR O DÍA 29 DE ABRIL DE 2003.---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
Dª Ánxela Bugallo Rodríguez
Dª Soedade Amieiro Rodríguez
Dª Mª Angélica Blanco Fernández
D. Miguel A. Hombre Eiras
D. F. Manuel Parajó Liñares
D. José Manuel Neira Picallo
D. Manuel A. Filloy Villar
Secretario:
D. Jesús Naveira Vázquez.

Na casa do concello de Teo, a vintenove de
novembro de dous mil dous.--------Sendo as doce 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 extraordinaria urxente convocada para este
día.--------Escusaron a súa asistencia os Sres. Fernández
Fernández, Ouro Calvelo, Tallón Mesías, Fandiño
Pazos e 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. Presidente manifesta que hai que declarar este pleno de urxencia, unha vez retirado
este punto da orde do día do pleno anterior..--O pleno do concello, por unanimidade dos doce asistentes, sendo o número legal o de
dezasete, acorda declarar de urxencia esta sesión.-----Neste momento abandona a sala o Sr. Blanco Martínez, pasando a presidi-la sesión o Sr.
Castroagudín Valladares.-----2.-SORTEO
MEMBROS
MESAS ELECCI ÓNS MUNICIPAIS
2.003.Seguidamente procédese á elección, mediante sorteo, dos electores que formarán as dezanove
mesas electorais deste concello, co seguinte resultado:DISTRITO 1º

SECCION 1º

PRESIDENTE: Oscar José Chouza Gestoso.-1º VOCAL: Juan José Fernández Fernández.-2º VOCAL: Juan Manuel Fernández Piñeiro.-1º SUPLENTE PRESIDENTE: Antonio Gutierrez Tamayo.---2º SUPLENTE PRESIDENTE: Luis Calzón Bailez.---1º SUPLENTE 1º VOCAL:Carmen Chorén Viqueira.-

MESA A

2º SUPLENTE 1º VOCAL: María Carmen Barreiro Nogueira.1º SUPLENTE 2º VOCAL: M. Del Mar Albarellos Rodríguez.
2º SUPLENTE 2º VOCAL: Mariano García Santalla.--

DISTRITO 1º

SECCION 1ª

MESA B

PRESIDENTE: Carlos Alberto Losada da Silva.-------1º VOCAL: Cristóbal Martínez Eirís.2º VOCAL: Mercedes Martínez Fernández.---1º SUPLENTE PRESIDENTE: Juan Enrique Rey Fuentes.----2º SUPLENTE PRESIDENTE: Jezabel Simes García.1º SUPLENTE 1º VOCAL: María Menéndez Zapico.-2º SUPLENTE 1º VOCAL: Antonio Vidal González.-1º SUPLENTE 2º VOCAL: Sergio Penas Cozar.-------2º SUPLENTE 2º VOCAL: M. Luisa de Valenzuela Santaló.---

DISTRITO 1º

SECCION 2ª

MESA U

PRESIDENTE: Luis Javier Mosteiro Agra.---1º VOCAL: M. Raquel Fernández Leborán.--2º VOCAL: Enrique Amenal Castro.-1º SUPLENTE PRESIDENTE: Ana Isabel Oubel Arcos.-------2º SUPLENTE PRESIDENTE: José Secundino Miragaya Campos.----1º SUPLENTE 1º VOCAL: Antonino García Méndez.2º SUPLENTE 1º VOCAL: Otilia Fernández Leborán.
1º SUPLENTE 2º VOCAL: Isabel Pérez Seoane.------2º SUPLENTE 2º VOCAL:José Luis Felpete Piedra.--DISTRITO 1º

SECCION 3ª

PRESIDENTE: José Ramón Gómez Garaboa.1º VOCAL: Ricardo Seoane Cao.-----2º VOCAL: David Caíño Vigo.--------

MESA U

1º SUPLENTE PRESIDENTE: María Angeles Cutrín Jorge.--2º SUPLENTE PRESIDENTE: José Antonio Fernández Suárez.--------1º SUPLENTE 1º VOCAL: Lourdes Olveira Graña.--2º SUPLENTE 1º VOCAL: Alberto Arias Pérez.------1º SUPLENTE 2º VOCAL: Mª del Carmen Rial Soñora.-------2º SUPLENTE 2º VOCAL: Juan Antonio Varela Aldrey.------DISTRITO 1º

SECCION 4ª

MESA A

PRESIDENTE: José Manuel García Cuns.----1º VOCAL: Juan Manuel Fierro Osorio.-------2º VOCAL: Paula Couto Carballal.---1º SUPLENTE PRESIDENTE: Isabel García Márquez.--------2º SUPLENTE PRESIDENTE: Mª Angeles Blanco Alvarez.-1º SUPLENTE 1º VOCAL: Baldomero Fernández Ramos.----2º SUPLENTE 1º VOCAL: Amparo Fernández de la Iglesia.--1º SUPLENTE 2º VOCAL: Víctor Brea Dono.
2º SUPLENTE 2º VOCAL: María Carmen Garazo Liste.------DISTRITO 1º

SECCION 4ª

MESA B

PRESIDENTE: Carlos Sánchez Andrade.-----1º VOCAL: Catarina Vázquez Pérez.2º VOCAL: Luis Manuel Martín Costa.-------1º SUPLENTE PRESIDENTE: Francisco Santos Villaverde.--2º SUPLENTE PRESIDENTE: Diego Villaverde Mosquera.--1º SUPLENTE 1º VOCAL: Manuel Martínez Rey.----2º SUPLENTE 1º VOCAL: Jacobo Lamas Villar.-----1º SUPLENTE 2º VOCAL: Fabian Romero Tobío.---2º SUPLENTE 2º VOCAL: Francisco José Rodríguez Botana.DISTRITO 1º

SECCION 5ª

PRESIDENTE: María Isabel Castiñeira Souto.
1º VOCAL: Paula Fernández Calvo.-2º VOCAL: María José Fieiro Lustres.

MESA A

1º SUPLENTE PRESIDENTE: Rosa Ana García Lojo.
2º SUPLENTE PRESIDENTE: Mª José Cruces Vázquez.------1º SUPLENTE 1º VOCAL: Rosa Ana Fraga Quintáns.
2º SUPLENTE 1º VOCAL: María Carmen Franqueira Brea.--1º SUPLENTE 2º VOCAL: Antonio García Rodicio.-2º SUPLENTE 2º VOCAL: María Dolores González Marquina.--------DISTRITO 1º

SECCION 5ª

MESA B

PRESIDENTE: Francisco Puga Liñares.------1º VOCAL: María Natividad Mirás Palacios.-2º VOCAL: Juan José Villar Rivas.--1º SUPLENTE PRESIDENTE: María Inés Rodríguez Varela.-2º SUPLENTE PRESIDENTE: María Julia Riveiro Patrón.----1º SUPLENTE 1º VOCAL: María Teresa Del Río Gramunt.--2º SUPLENTE 1º VOCAL: Beatriz Pardo Jorge.------1º SUPLENTE 2º VOCAL: María Luisa López Guerra.--------2º SUPLENTE 2º VOCAL: Dolores Míguez Míguez.-DISTRITO 1º

SECCION 6ª

MESA A

PRESIDENTE: Ana Isabel Campaña Collazo.
1º VOCAL: Margarita Fernández Marques.---2º VOCAL: Lucía Blanco Ramos.----1º SUPLENTE PRESIDENTE: Almudena Hospido Quintana.2º SUPLENTE PRESIDENTE: José Manuel Castro Villar.----1º SUPLENTE 1º VOCAL: Olaya Díaz Rodríguez.---2º SUPLENTE 1º VOCAL: Ana Díaz Martínez.-------1º SUPLENTE 2º VOCAL: Emilio García Viñal.------2º SUPLENTE 2º VOCAL: Concepción García Suárez.---------

DISTRITO 1º

SECCION 6ª

PRESIDENTE: Manuel Rodríguez Fernández.
1º VOCAL: Mª. Dolores Sánchez Santos.------

MESA B

2º VOCAL: Mª Reyes López Añón.--1º SUPLENTE PRESIDENTE: Carmen Pereiro Sousa.
2º SUPLENTE PRESIDENTE: Vanessa Montaña Suárez.-----1º SUPLENTE 1º VOCAL: Ana Sánchez Agra.--------2º SUPLENTE 1º VOCAL: Ignacio Marques Fraguela.
1º SUPLENTE 2º VOCAL: Myriam Liz Graña.--------2º SUPLENTE 2º VOCAL: Mª del Carmen Rúa García.--------DISTRITO 1º

SECCION 7ª

MESA U

PRESIDENTE: José Vicente Mosquera González.----1º VOCAL: Javier Hevia del Río.-----2º VOCAL: César Emilio Alvarez Congost.--1º SUPLENTE PRESIDENTE: Francisco Javier Negreira Pintos.------2º SUPLENTE PRESIDENTE: Juan Carlos Lueiro Villaverde.
1º SUPLENTE 1º VOCAL: Mª Aurora Paz Pérez.-----2º SUPLENTE 1º VOCAL: Mª José Mandía Mancebo.
1º SUPLENTE 2º VOCAL: Santiago Vázquez Argibay.--------2º SUPLENTE 2º VOCAL: Pedro Vila López.
DISTRITO 1º

SECCION 8ª

MESA U

PRESIDENTE: Manuel Ferreira Rodríguez.--1º VOCAL: Ana Cristina Mouro Peña.--------2º VOCAL: María Lourdes Leborán Guldrís.-1º SUPLENTE PRESIDENTE: Francisco Conde Barros.------2º SUPLENTE PRESIDENTE: José Manuel Pena Requeijo.--1º SUPLENTE 1º VOCAL: María Natividad Mougán Castelao.--------2º SUPLENTE 1º VOCAL: José Manuel Vidal Vázquez.------1º SUPLENTE 2º VOCAL: Silvia Rama Crego.-------2º SUPLENTE 2º VOCAL: María Clara Cutrín Alfonsín.------DISTRITO 2º

SECCION 1ª

MESA A

PRESIDENTE: Raquel Gaspar Botana.--------1º VOCAL: Manuel Castro Graña.---2º VOCAL: Gonzalo Botana Montes.1º SUPLENTE PRESIDENTE: Florentino Antonio Grandoso Caballero.-------2º SUPLENTE PRESIDENTE: Ana Belén Castro Giadáns.----1º SUPLENTE 1º VOCAL: Rosa María Chico Ferreiro.--------2º SUPLENTE 1º VOCAL: Fátima Casal Martínez.--1º SUPLENTE 2º VOCAL: Xoan Xesús Blanco Castro.--------2º SUPLENTE 2º VOCAL: Mª Carmen Carril Blanco.
DISTRITO 2º

SECCION 1ª

MESA B

PRESIDENTE: Fernando Negueruela Sánchez.--------1º VOCAL: Josefina Pérez Cao.------2º VOCAL: Mª Isabel Mosquera Pousada.----1º SUPLENTE PRESIDENTE: Adrian Sántos Pérez.-2º SUPLENTE PRESIDENTE: Manuel Maneiro Bermúdez.--1º SUPLENTE 1º VOCAL: Ricardo Pascual Regueiro.
2º SUPLENTE 1º VOCAL: José Rodríguez González.1º SUPLENTE 2º VOCAL: Diego Rodríguez Porto.--2º SUPLENTE 2º VOCAL: Palmira Martínez Atán.---DISTRITO 2º

SECCION 2ª

MESA A

PRESIDENTE: Ana María Pazos Saavedra.--1º VOCAL: Julian Castro Vilariño.---2º VOCAL: Pilar Carballeira Sánchez.
1º SUPLENTE PRESIDENTE: María Dolores Iglesias Sánchez.-------2º SUPLENTE PRESIDENTE: Rosario Porto Fraga.-1º SUPLENTE 1º VOCAL: Fernando López Mosquera.--------2º SUPLENTE 1º VOCAL: José Ramón Edreira Pazos.--------1º SUPLENTE 2º VOCAL: Monserrat Iglesias Sánchez.-------2º SUPLENTE 2º VOCAL: Laura Pardo Ponte.---------

DISTRITO 2º

SECCION 2ª

MESA B

PRESIDENTE: Manuel J. García Villar.------1º VOCAL: María Teresa Souto Iglesias.------2º VOCAL: Juan Carlos Vázquez Francisco.-1º SUPLENTE PRESIDENTE: María Jesús Devesa Crespo.--2º SUPLENTE PRESIDENTE: Laura Rodríguez Castro.-------1º SUPLENTE 1º VOCAL: Emilio José Cao España.-2º SUPLENTE 1º VOCAL: Olga Beatriz López Barriola.------1º SUPLENTE 2º VOCAL: Jesús Recouso Piñeiro.---2º SUPLENTE 2º VOCAL: Jesús Manuel Otero Salgado.------DISTRITO 3º

SECCION 1ª

MESA U

PRESIDENTE: Juan Javier Touceda Quintás.1º VOCAL: Mercedes Dolores López Rey.---2º VOCAL: Susana Carrera Vázquez.1º SUPLENTE PRESIDENTE: Eliseo Sastre Serrano.2º SUPLENTE PRESIDENTE: Silvia Iglesias Villar.-1º SUPLENTE 1º VOCAL: Iván Suárez Sánchez.-----2º SUPLENTE 1º VOCAL: Josefina Conde Rivera.---1º SUPLENTE 2º VOCAL: Mª Esther Pereira Cao.---2º SUPLENTE 2º VOCAL: Luis Barros Milmanda.---DISTRITO 3º

SECCION 2ª

MESA A

PRESIDENTE: José María Rodríguez Santalices.-----1º VOCAL: Enrique Blanco Rey.-----2º VOCAL: María Teresa Sierra Palmeiro.----1º SUPLENTE PRESIDENTE: David Pereira Sánchez.-------2º SUPLENTE PRESIDENTE: Estanislao Villar Bermejo.----1º SUPLENTE 1º VOCAL: Marta Jaquet Santamarina.
2º SUPLENTE 1º VOCAL: Manuel Carrera Vázquez.1º SUPLENTE 2º VOCAL: José Javier Blanco Blanco.--------2º SUPLENTE 2º VOCAL: María Esther García Ignacio.-------

DISTRITO 3º

SECCION 2ª

MESA B

PRESIDENTE: María Dolores Carril Regueiro.-------1º VOCAL: Enrique Martínez Cao.---2º VOCAL: José Seijo Ferro.1º SUPLENTE PRESIDENTE: Eugenia González-Concheiro Alvarez.2º SUPLENTE PRESIDENTE: María Celeste Ferreiro Salgado.--------1º SUPLENTE 1º VOCAL: Francisco Martínez Cao.-2º SUPLENTE 1º VOCAL: María Carmen Sánchez Sánchez.-1º SUPLENTE 2º VOCAL: Margarita Ferro Carrill.--2º SUPLENTE 2º VOCAL: Amador Rodríguez Boo.-Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as trece horas e dez
minutos, estendéndose a presente acta, que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario acctal. que
certifico.

BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN EXTRAOR DINARIA URXENTE DO
PLENO DO CONCELLO QUE TIVO LUGAR O DÍA 12 DE MAIO DE 2003.----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 doce 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 doce 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 Sres.
Ouro Calvelo, Neira Picallo, Fandiño Pazos, Tallón
Mesías e a Sra. 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.- DECLARACIÓN DE URXENCIA .-- O Sr.
Presidente manifesta que hai que declarar este pleno
de urxencia, xa que este é un trámite que pide a
Deputación para continua-lo expediente iniciado por

este tema.--------O pleno do concello, por unanimidade dos doce asistentes, sendo o número legal o de
dezasete, acorda declarar de urxencia esta sesión.-----2.- APROBACIÓN DO PROXECTO DE EXECUCIÓN DO CAMPO DE HERBA
SINTÉTICA PARA O CALO S.R., INCLUIDO NA PRIMEIRA PROGRAMACIÓN
PLURIANUAL DO CONVENIO XUNTA-DEPUTACIÓN PARA INSTALACIONS
DEPORTIVAS MUNICIPAIS 2002-2006, EN BASE Á CIRCULAR DA EXCMA.
DEPUTACIÓN PROVINCIAL.----O Sr. Alcalde informa que desde a Deputación se pide a aprobación do proxecto de
execución do campo de herba sintética nos terreos da S.R. Calo, así como a aprobación de
varios puntos , en base ó convenio Xunta-Deputación para instalacións deportivas municipais
2002-2006, segundo se di na circular que enviaron.---O Sr. Filloy manifesta que nas condicións nas que se concede esta subvención é que o
concello ten que concederse licencia a si mesmo e paga-la licencia. Opina que toda a tramitación
deste tema é unha chapuza que pode levar a ter problemas tanto ó concello como á S.R.O Sr. Parajó móstrase de acordo coa aprobación deste punto, e opina que é un ben
necesario para o concello e para a parroquia de Calo, xa que di que hai alí moitos rapaces que se

beneficiarán das novas instalacións. Manifesta que aquí hai xente moi preocupada pola S.R.,
pero di que é unha entidade privada e que sabe ben o que fai.--O Sr. Noriega di que se une á crítica do Sr. Filloy e que a convocatoria da orde do día
non recolle todo o que hai que aprobar hoxe, xa que ademais do convenio, hai máis puntos.
Manifesta que se celebrou xa un pleno sobre este tema, e que o concello tiña que asumi-la
titularidade dos terreos. Di que o seu grupo se abstivo porque se esixía un convenio que non se
lles explicou, nin se lles dixo o que implicaba nin o que supuña para o concello. Pregunta se o
convenio está asinado. Respóndeselle que aínda non. O Sr. Noriega di que xa foi impresentable
que se asumira daquela a titularidade dos terreos sen sabe-los detalles do convenio, pero máis
aínda que a día de hoxe non haxa convenio. Di que saben que é unha cuestión administrativa e
que non teñen inconveniente en aproba-lo proxecto, pero sí e aprobar cousas que non
coñecen.-O Sr. Filloy manifesta que está de acordo co Sr. Parajó no que atañe á gran labor que
desenvolve a S.R., pero di que hai que face-las cousas ben. Segue dicindo que xa se ten a
experiencia do cemiterio de Luou, e que cre que esto vai ir polo mesmo camiño.Opina que esto
o fan por repartirse un puñado de votos, e di que o que se fai hoxe non debería trae problemas o
día de mañán. Di que, como non ve claro se o concello ten que pedir licencia ou non, non pode
apoiar esto.-O Sr. Parajó di que el foi presidente da S.R. Durante doce anos, e que a coñece ben. Di
que a labor desta asociación é moi importante, e que cre que dicir cousas como pedirse licencia
a sí mesmo ou meter no mesmo saco ó cemiterio de Luou, é equivocarse moito. Di que estas
cousas hai que aprobalas porque as pide a Deputación, e que se pode perder unha subvención
de cincuenta millóns.---O Sr. Noriega pide que se voten por separado os puntos, porque senón non se van poder
posicionar. Di que están a favor do proxecto, pero que do resto non tiveron información.--------Tódolos concelleiros presentes acordan votar cada punto por separado.-O pleno do concello, por once votos a favor e un en contra(do Sr. Filloy Villar), acorda:- Aproba-lo proxecto técnico e de execución do campo de herba artificial nos terreos da
S.R. Calo, redactado polo enxeñeiro D. Óscar Baltar San-Martín.-------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 (do Sr. Filloy), 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 doce, acorda:--- Adherirse ó Convenio coa aceptación plena e sen reserva algunha das clausulas que o
integran.-----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 catro abstencións( dos Sres. Noriega Sánchez 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:-- Comprometerse a achega-lo importe que a este concello lle corresponde efectuar
respecto da obra incluida nesta Programación, co obxecto do cofinanciamento dos conceptos

sinalados no Convenio:"presuposto de execución por contrata da obra ou obras, o importe
destinado a dotación artística e dotación do Camiño de Santiago, nos casos en que proceda,
control de calidade, honorarios de redacción de proxectos, e de dirección de obras e o importe
do IVE.------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 (do Sr. Filloy), 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 doce, acorda:--- Poñer a disposición da Deputación Provincial daqueles terreos precisos para a
localización neles da instalación deportiva que se pretende construir, conforme ás condicións
establecidas na cláusula 10.3 do Convenio.---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 (do Sr. Filloy), 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 doce, acorda:--- Comprometerse a urbaniza-los terreos simultaneamente á execución da obra de que se
trate, ó seu cargo exclusivamente, cando os terreos que se poñan á disposición da
Administración non estean urbanizados.-------O pleno do concello, por unanimidade dos doce asistentes, sendo o número legal o de
dezasete, acorda:------ Comprometerse a garantir que no uso da instalación deportiva serán observadas as
reglas establecidas para tal efecto no convenio na cláusula 10.5.--------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 (do Sr. Filloy), 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 doce, acorda:--- Autorizar expresamente á Deputación Provincial para a iniciación, cando proceda, do
expediente de extinción por compensación das débedas que nazan das obrigas de carácter
económico dos concellos, concretamente, en relación ó aboamento da achega económica
correspondente, conforme co sinalado na cláusula 10.6.--------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 (do Sr. Filloy), 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 doce, acorda:---

- Comprometerse a asumi-las indemnizacións por incumprimento dalgunha das
cláusulas do Convenio ou por retraso ou libramento da achega correspondente por parte do
concello, nos termos sinalados na cláusula 10.7.-------O pleno do concello, por unanimidade dos doce asistentes, sendo o número legal o de
dezasete, acorda:------ Comprometerse a obte-las preceptivas licencias municipais de obras e sufragar, no seu
caso, e sen diminución da achega económica que lle corresponda efectuar en virtude da
adhesión, as taxas e o imposto municipal de construccións, instalacións e obras, que a
expedición daquelas poidese devengar.--------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 (do Sr. Filloy), 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 doce, acorda:--- Comprometerse a que a xestión, mantemento e conservación das futuras instalacións
deportivas será responsabilidade exclusiva do concello, sendo por conta deste a totalidade dos
gastos que as mesmas xeren.-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 catro en contra( dos Sres. Noriega Sánchez 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:-- Facultar ó Alcalde-Presidente do concello para a execución e xestión de todo o
relacionado co contido do acordo plenario adoptado polo concello cos compromisos municipais
sinalados.---O Sr. Noriega pide explicación de voto e di que xa se facultou ó Alcalde no anterior
pleno e non serviu para nada, xa que non se firmou aínda o convenio. Manifesta que o BNG só
apoia a aprobación do proxecto, e que o resto non o pode apoiar por falta de información.-------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as dez horas e trinta
minutos, estendéndose a presente acta, que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario acctal. que
certifico.

BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN EXTRAOR DINARIA DO PLENO DO
CONCELLO QUE TIVO LUGAR O DÍA 23 DE MAIO DE 2003.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. 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. Manuel A. Filloy Villar
Secretario:
D. Jesús Naveira Vázquez.

Na casa do concello de Teo, a vintetrés de maio de
dous mil tres.------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 catorce dos seus membros, sendo o
número legal o de dezasete, a fin de levar a cabo a
sesión extraordinaria convocada para este día.-------Escusaron a súa asistencia os concelleiros D.
Urbano Ouro Calvelo, D. Mario Fandiño Pazos e a
Sra. 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.- ACTAS DAS SESIONS ANTERIORES .-----O Sr. Presidente inquire se algún dos Sres. Edís
presentes desexa formular observacións ós
borradores das actas das sesións que tiveron lugar os
días 29 de abril(ordinaria), 29 de abril (extraordinaria urxente) e 12 de maio pasados, e que foron
distribuidas coa convocatoria da actual.Con respecto ó borrador da acta da sesión ordinaria celebrada o 29 de abril, a Sra.
Bugallo manifesta que no punto tres, de rogos e preguntas, e no apartado 2 da súa intervención,
referido a un escrito presentado polos veciños de Rúa de Francos por causa das consecuencias
que sofren pola explotación do monte de Casalonga, non aparece reflexado que o Sr. Alcalde
dixera que aínda non se fixo nada. Segue dicindo que no apartado tres da súa intervención, no
mesmo punto da orde do día, onde di “Manifesta que este ano se adiantaron as viaxes
organizadas polo concello...”, debe dicir “Manifesta que este ano se adiantaron as viaxes
organizadas polo concello para que coincidiran antes das eleccións...”.Polo que se refire ó borrador da sesión extraordinaria urxente celebrada o día 12 de maio
pasado, o Sr. Filloy manifesta que no punto dous, e durante a súa intervención, onde di ”Di que,
como non ve claro se o concello ten que pedir licencia ou non, non pode apoiar esto”, debe dicir
”Di que ten claro que o concello ten que pedir licencia, polo que non pode apoiar esto”.O Sr. Noriega di que, xusto ó final da sesión, cando solicita explicación de voto, onde di
“Manifesta que o BNG só apoia a aprobación do proxecto, e que o resto non o pode apoiar por
falta de información”, debe dicir “Manifesta que o BNG só apoia a aprobación do proxecto, e
que hai máis puntos, que o resto non o pode apoiar por falta de información, porque non existía
un convenio e que a día de hoxe aínda non existe ese convenio”.---------

O Pleno do concello, por unanimidade dos catorce asistentes, sendo o número legal o de
dezasete, acorda aproba-lo borrador da acta da sesión extraordinaria urxente do día 29 de abril
tal e como foi redactado, e os das sesións ordinaria do 29 de abril e extraordinaria urxente do 12
de maio unha vez recollidas as modificacións propostas, e que se rexistren no libro
correspondente.------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.

BORRADOR DA ACTA DA CONSTITUCIÓN DA NOVA CORPORACIÓN E
DE ELECCIÓN DE ALCALDE, COMO CONSECUENCIA DAS ELECCIÓNS
LOCAIS CELEBRADAS O D ÍA 25 DE MAIO DE 2003.
No salón de actos da casa do concello de Teo, sendo as dez horas do día catorce de
xuño de dous mil tres, para dar cumprimento ó que se dispón nos artigos 195 e 196 da Lei
orgánica 5/1985, de 19 de xuño, do Réxime Electoral Xeral, e arts. 36 e 37 do Regulamento de
organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais, aprobado por Real
Decreto 2568/1986, de 28 de novembro, referentes á constitución das corporacións locais e a
elección de Alcalde, reuníronse, en sesión pública, os Sres. concelleiros electos nas eleccións
locais celebradas o día vintecinco de maio de 2003, que son os seguintes:----D. Armando U. Blanco Martínez.---D. Antonio Castroagudín Valladares.--------D. Manuel Roberto Cajaraville Campos.----D. Manuel Mata Iglesias.---D. Juan Bautista Aller Suárez.-------D. Ramón Cea Ferreiro.----D. José Albino Vázquez Pallas.-----D. Manuel Cao Fuentes.----D. Martiño Noriega Sánchez.--------D. Rafael Carlos Sisto Edreira.------Dª María da Soedade Amieiro Rodríguez.---Dª Ánxela Bugallo Rodríguez.------D. Alexandre Leis Carlés.--D. Manuel Tallón Mesías.--D. Germán Antonio Conde Tarrío.--D. José Carlos Rego Jorge.-D. Florencio Manuel Parajó Liñares.
Asiste o infrascrito Secretario acctal. da corporación, quen fai constar que foi
cumprimentado o requisito que preceptúa o art. 7º do citado Regulamento, como trámite
previo legal para este acto.FORMACI ÓN DA MESA DE IDADE .- Seguidamente procedeuse a forma-la Mesa
de idade, integrada polo concelleiro electo de maior idade, D. Antonio Castroagudín
Valladares, que pasa a presidila, e polo de menor idade, D. Martiño Noriega Sánchez, e
actuando como Secretario da Mesa o da propia corporación..--------COMPROBACI ÓN DE CREDENCIAIS .- Unha vez constituída a Mesa de idade,
esta procede a comproba-las credenciais presentadas ou acreditacións da personalidade dos
electos, con base á certificación recibida da Xunta Electoral de Zona.
DECLARACI ÓN DE CONSTITUCI ÓN DA CORPORACI ÓN.- Comprobado que
se cumpre a esixencia determinada polos arts. 195.4 da mencionada Lei orgánica e 37.4 do
referido Regulamento, a Mesa de idade declara constituída a corporación, previo
cumprimento do requisito legal de prestar xuramento ou promesa cada un dos Sres.
concelleiros, segundo dispón o art. 108 da mesma Lei orgánica 5/1985, de 19 de xuño, baixo a

fórmula que establece o Real Decreto 707/1979, de 5 de abril (B.O.E. do día 6), utilizando a
modalidade de xuramento os Sres. Blanco Martínez, Castroagudín Valladares, Cajaraville
Campos, Mata Iglesias, Aller Suárez, Cea Ferreiro, Vázquez Pallas e Cao Fuentes e de
promesa os Sres. Noriega Sánchez, Sisto Edreira, Amieiro Rodríguez, Bugallo Rodríguez,
Leis Carlés, Tallón Mesías, Conde Tarrío, Rego Jorge e Parajó Liñares.------Consonte o disposto no art. 196 da repetida Lei orgánica, procédese acto seguido á
proclamación de candidatos para a elección de Alcalde, de entre os concelleiros que
encabezan as distintas listas que obtiveron representación nas pasadas eleccións locais,
resultando presentados e proclamados os seguintes:-

NOME E APELIDOS DOS CANDIDATOS
Armando U. Blanco Martínez
Martiño Noriega Sánchez
Alexandre Leis Carlés
Florencio Manuel Parajó Liñares

LISTA OU CANDIDATURA NA
QUE ESTÁN INTEGRADOS
Partido Popular
Bloque Nacionalista Galego
Partido Socialista de Galicia-PSOE
Iniciativa Independente de Teo

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

NOME E APELIDOS DE CADA CANDIDATO
D. Armando U. Blanco Martínez
D.Martiño Noriega Sánchez
D. Alexandre Leis Carlés
D. Florencio Manuel Parajó Liñares
Votos en branco
Votos nulos

NÚMERO DE VOTOS OBTIDOS
EN LETRA
EN NÚMERO
Oito
8
Catro
4
Catro
3
Un
1
Cero
0
Cero
0

XURAMENTO OU PROMESA DO ALCALDE E TOMA DE POSESI ÓN.------Neste momento, o Sr. concelleiro que resultou elixido como alcalde deste concello, D.
Armando Blanco Martínez, integrado na lista ou candidatura do Partido Popular, presta novo
xuramento na forma anteriormente mencionada e toma posesión do seu cargo, pasando a
ocupa-la presidencia.-------A continuación, o concelleiro de maior idade, D. Antonio Castroagudín Valladares,
entrégalle o bastón de Alcalde a D. Armando U. Blanco Martínez, e este diríxelle ós presentes
unhas palabras agradecendo a confianza que os electores volveron a depositar nel, ó tempo
que apela á responsabilidade de tódolos concelleiros, elexidos para representar ás persoas que
os votaron libremente o pasado día 25 de maio. Maniféstase disposto a traballar deste este
momento para atende-las necesidades dos veciños e veciñas do concello, ó tempo que se
manifesta aberto ó diálogo cos demáis grupos da corporación para levar adiante tódalas
iniciativas constructivas encamiñadas a fomenta-lo benestar e as melloras que demandan
diariamente os habitantes de Teo. Remata agradecendo a colaboración e apoio de tódolos
concelleiros que estiveron ó seu lado durante tantos anos, ó tempo que di que quere facer un
recoñecemento ó traballo diario de todo o persoal do concello, no seu servicio continuo polos
veciños de Teo.----

Seguidamente o Sr. Secretario dá lectura á acta de arqueo extraordinario redactada con
motivo da constitución da nova corporación, á que se acompañan tódolos documentos
depositados na caixa municipal e en entidades bancarias, así como a documentación relativa ó
inventario do patrimonio municipal, consonte o preceptuado no número 2 do art. 36 do
repetido Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades
locais, e para os efectos do preceptuado polo art. 86 do Real Decreto Lexislativo 781/1986, de
18 de abril, e art. 33.2 do Regulamento de Bens das Entidades Locais, aprobado por Real
Decreto 1372/1986, de 13 de xuño, non poñendo reparos ningún dos asistentes.-------Transcríbese a continuación o resume da acta de arqueo:-----A.- METÁLICO DO PRESUPOSTO:
Existencia do arqueo anterior...................................................................
Ingresos desde o citado arqueo................................................................
SUMA........................................................................
Pagos desde o antedito arqueo.................................................................
EXISTENCIA A 13-06-2003......................................

Euros
616.849,08
2.022.919,05
2.639.768,13
2.575.013,02
64.755,11

B.- OPERACIÓNS NON PRESUPOSTARIAS DE TESORERÍA:
a) Metálico:
Existencia do arqueo anterior...................................................................
Ingresos desde o citado arqueo................................................................
SUMA.........................................................................
Pagos desde o antedito arqueo.................................................................
EXISTENCIA A 13-06-2003......................................

Euros
301.488,51
77.274,25
378.762,76
66.818,58
311.944,18

b) Valores:
Existencia do arqueo anterior...................................................................
Ingresos desde o citado arqueo................................................................
SUMA.........................................................................
Pagos desde o antedito arqueo.................................................................
EXISTENCIA A 13-06-2003......................................

Euros
3.016.611,70
166.872,62
3.183.484,32
328.265,64
2.855.218,68

C.- CLASIFICACIÓN DA EXISTENCIA:
De presuposto
De operacións non presupostarias
SUMAS

Metálico
64.755,11
311.944,18
376.699,29

Valores
0
2.855.218,68
2.855.218,68

Total
64.755,11
3.167.162,86
3.231.917,97

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

Caixa da corporación
Caixa Galicia

Metálico
0
154.412,13

Valores
2.855.218,68
0

Total
2.855.218,68
154.412,13

Caixa Galicia(emigrantes)
Banco Gallego (conta 2340140)
Banco Gallego (conta 6249643)
Banco Gallego (conta 0062562)
BBVA
Banco Pastor
SUMAS

Metálico
0
39.628,77
174.443,93
5.225,15
2680,78
308,53
376.699,29

Valores
0
0
0
0
0
0
2.855.218,68

Total
0
39.628,77
174.443,93
5.225,15
2.680,78
308,53
3.231.917,9

Dáse por rematado o acto, e levántase a sesión sendo as dez horas e vintecinco
minutos, estendéndose a presente acta, que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario acctal.
que certifico.
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BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN EXTRAOR DINARIA DO PLENO DO
CONCELLO QUE TIVO LUGAR O DÍA 11 DE XULLO DE 2003.--------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 Cea Ferreiro
D. José Albino Vázquez Pallas
D. Manuel Cao Fuentes
D. Martiño Noriega Sánchez
D. Rafael Carlos Sisto Edreira
Dª Soedade Amieiro Rodríguez
Dª Ánxela Bugallo Rodríguez
D. Alexandre Leis Carlés
D. Manuel Tallón Mesías
D. Germán Antonio Conde Tarrío
D. José Carlos Rego Jorge
D. F. Manuel Parajó Liñares

Na casa do concello de Teo, a once de xullo de
dous mil tres.------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 dezasete dos seus membros, sendo o
número legal o de dezasete, a fin de levar a cabo a
sesión extraordinaria convocada para este día.-------Asiste o Secretario acctal. da Corporación, D. Jesús
Naveira Vázquez.----Antes de entrar na orde do día, o Sr. Presidente
solicita que se garde un minuto de silencio polo
falecemento en acto de servicio do garda civil de
Cacheiras D. José Alberto Ferreira Antón, así como
que se lle transmitan as condolencias do pleno tanto
á familia do falecido como ós seus superiores no
corpo da Garda Civil.------Pola presidencia declárase sesión pública,
pasándose a coñecemento e resolución dos asuntos
incluídos na seguinte -----

Secretario:
D. Jesús Naveira Vázquez.

ORDE DO DÍA:

1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR ..- O
Sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador
da acta da última sesión, que foi distribuído coa convocatoria da actual.
O Sr. Secretario manifesta que houbo un erro de transcripción no apartado de “elección
de Alcalde”, e que onde di :--“NOME E APELIDOS DE CADA CANDIDATO
NÚMERO DE VOTOS OBTIDOS
EN LETRA
EN NÚMERO
D. Alexandre Leis Carlés
Catro
3
“,
debe dicir:---“NOME E APELIDOS DE CADA CANDIDATO
D. Alexandre Leis Carlés

NÚMERO DE VOTOS OBTIDOS
EN LETRA
EN NÚMERO
Catro
4
“.

O pleno do concello, por unanimidade dos dezaseis membros asistentes, sendo o
número legal o de dezasete, acorda aproba-lo borrador da acta da sesión do día 25-05-2003,
unha vez subsanado o erro de transcripción, e que se rexistre no libro correspondente.----
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2.- RÉXIME DE SESIÓNS DO PLENO .- O Sr. Secretario dá lectura á moción da
Alcaldía sobre a periodicidade das sesións plenarias, que copiada literalmente, di o que
segue:”Moción que formula o Alcalde, Armando Blanco Martínez, propoñendo ó plenoa a
adopción do seguinte acordo:= Segundo o disposto no artigo 19.2 do vixente Regulamento
Orgánico, o Pleno celebrará sesión ordinaria o último venres de cada bimestre ás 10 horas,
correspondendo a primeiras delas ó día vinteseis de setembro de dous mil tres.= Asimesmo, e
segundo o disposto no artigo 19.3 do mesmo regulamento, o Pleno celebrará sesión
extraordinaria cando así o decida o presidente ou solicite a cuarta parte, alomenos, do número
legal dos membros da Corporación.”.O Sr. Leis manifesta que lle gustaría que este tema se discutise co punto do
Regulamento Orgánico, aínda que di que a proposta de facer unha sesión ordinaria cada dous
meses é o mínimo que marca a Lei. Di que o seu grupo quere face-la proposta de que se celebre
pleno ordinario unha vez ó mes, e en horario no que poida habe-la máxima participación
veciñal. O Sr. Alcalde di que vai mante-la moción tal e como foi presentada.---O Sr. Noriega manifesta que comeza unha nova lexislatura e que nada cambia. Di que o
Sr. Alcalde xa non está en maioría, e que parece que aínda así non se dá por aludido. Segue
dicindo que ésta é unha cuestión que tén que aparecer no Regulamento Orgánico, o cal parece
ser que vai quedar sobre a mesa, espera que en aras a un entendemento entre os diferentes
grupos. Opina que ste tema tamén debería quedar sobre a mesa, pero que parece que o Sr.
Alcalde segue ó mesmo ritmo que a lexislatura pasada. Di que na lexislatura pasada se
presentara e aprobara unha iniciativa do BNG para a celebración das sesións ordinarias unha vez
ó mes, e na que se permitía, polo horario, a máxima participación veciñal, que así os veciños
sabían o que se debatía, e que agora se debe busca-lo consenso, polo que pide que o sr. Alcalde
retire a súa proposta e se busque a fórmula de celebrar unha sesión ordinaria ó mes. O sr.
Alcalde reitera que manterá a súa moción, e que o regulamento está a disposición de tódolos
concelleiros nas dependencias municipais, aínda que é o da anterior lexislatura, e que o novo se
traerá a unha vindeira sesión, xa que hoxe vai quedar sobre a mesa.----O Sr. Parajó pide que o tempo da súa intervención se recompute no segundo turno.------A Sra. Bugallo manifesta que na anterior lexislatura se acadara o compromiso de que se
enviarían os documentos internos coa orde do día, e que se está incumplindo ese compromiso.-O Sr. Leis di que se suman á tese expresada polo BNG de que cambiou o panorama
político e que todos deben ser conscientes e busca-lo diálogo e o consenso como instrumentos
de traballo, xa que di que hai moitos temas que van a necesitar consenso. Opina que ste tema se
debería deixar sobre a mesa, e tratalo co do Regulamento Orgánico. O sr. Alcalde di que
agradece as palabras do Sr. Leis en aras do consenso, pero que manterá esta moción.---O Sr. Noriega di que hai que facer un cambio de mentalidade e que o consenso debería
ser a apartir de agora o “modus operandi” do concello, en vez de facer unha xestión
personalista.O Sr. Parajó manifesta que un alcalde doutro concello que conseguiu nesta lexislatura a
maioría, xa que anteriormente non a tiña, que en política, o que non saiba pactar ou dialogar,
que se vai para a casa. Opina que tamén no concello de Teo tén que haber un cambio.Di que tén
unha proposta, á que dá lectura, e que copiada literalmente, di o que segue: ”O pleno celebrará
sesión ordinaria o último venres de cada mes ás 10 horas, agás os meses de agosto e decembro,
correspondendo a primeira sesión ó día 25 de xullo de 2003. Cando o día fixado sexa inhábil, a
sesión trasladarase ó día inmediatamente anterior (neste caso, ó ser festivo o día 25, pasa ó 24
de xullo). = Cada grupo político representado no concello, incluso o grupo mixto, elixirá á súa
convenianecia a retransmisión dun pleno(ordinario ou extraordinario) ó ano pola televisión local
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de Teo, co só requisito de solicitalo por escrito cunha antelación de 15 días á súa celebración. De
común acordo entre un mínimo de tres grupos representados no concello, poderán solicita-la
retransmisión doutro pleno máis ó ano, con solicitalo por escrito firmado polos seus
portavoces.”O Sr. Alcalde di que a última parte da proposta do Sr. Parajó non é para debatir neste
punto, no que só se está falando do réxime de sesións.A Sra. Bugallo pide a palabra por unha cuestión de orde e di que este punto está no
Regulamento Orgánico e que hai que debatilo noutro pleno, polo que pide que se aplace este
punto. O Sr. Secretario manifesta que este punto ten que tratarse hoxe por Lei, pero que logo se
pode modificar.------O Sr. Sisto tamén pide a palabra por unha cuestión de orde e di que ó aprobar este
punto, se está modificando o Regulamento Orgánico. O Sr. Secretario reitera que este punto hai
que traelo hoxe por Lei, e que despois se pode modificar. O Sr. Parajó pregúntalle se o actual
Regulamento Orgánico xa non tén valor, e respóndeselle que o Regulamento segue vixente ata
que se aprobe un novo.-------O Sr. Leis pide a palabra por unha cuestión de orde e di que o único que hai que aprobar
é a periodicidade das sesións , e non o día, e pide que se vote, xa que di que se non se aproba a
proposta, quedará en vigor a periodicidade expresada no Regulamento Orgánico. O Sr.
Secretario di que a proposta da alcaldía é a mesma que está agora en vigor no Regulamento.---O Sr. Parajó manifesta que non está de acordo coa moción presentada pola Alcaldía, e
que hai que vota-las dúas propostas presentadas. Di que retira a parte da súa moción que fala da
retransmisión dos plenos pola televisión local.
O Sr. Alcalde di que se pode consensuar este punto, e que logo cando se traia o
regulamento xa se debatirá. Di que está de acordo en poñe-las sesións ordinarias o último venres
de cada mes ás 10 horas. Os portavoces do BNG e PSdeG-PSOE manifestan que eles propoñen
que as sesións ordinarias sexan o último venres de cada mes, pero ás 20:00 horas.-------Sometidas a votación, a primeira proposta acada nove votos a favor (dos Sres. Blanco
Martínez, Castroagudín Valladares, Cajaraville Campos, Mata Iglesias, Aller Suárez, Cea
Ferreiro, Vázquez Pallas, Cao Fuentes e Parajó Liñares) e oito en contra (dos Sres. Noriega
Sánchez, Sisto Edreira, Leis Carlés, Tallón Mesías, Conde Tarrío e Rego Jorge e das Sras.
Bugallo Rodríguez e Amieiro Rodríguez), polo que resulta aprobada, e a segunda proposta
acada oito votos a favor(dos Sres. Noriega Sánchez, Sisto Edreira, Leis Carlés, Tallón Mesías,
Conde Tarrío e Rego Jorge e das Sras. Bugallo Rodríguez e Amieiro Rodríguez) e nove en
contra (dos Sres. Blanco Martínez, Castroagudín Valladares, Cajaraville Campos, Mata Iglesias,
Aller Suárez, Cea Ferreiro, Vázquez Pallas, Cao Fuentes e Parajó Liñares), polo que resulta
rexeitada.---3.- COÑECEMENTO DE RESOLUCIÓNS DO ALCALDE EN MATERIA DE
NOMEAMENTO DE TENENTES DE ALCALDE E MEMBROS DA COMISIÓN DE
GOBERNO .- A continuación, o Sr. Secretario le as resolucións da Alcaldía de data 30-06-2003
que a continuación se transcriben:----a) "D. Armando Blanco Martínez, Alcalde-Presidente do concello de Teo, de conformidade co disposto no art. 62 da Lei 5/97 de Réxime Local de Galicia, RESOLVO: = 1º.- Nomear
tenentes de alcalde ós concelleiros seguintes: = Primeiro tenente de Alcalde: D. Antonio
Castroagudín Valladares.= Segundo tenente de Alcalde: D. Manuel Roberto Cajaraville
Campos.= Terceiro tenente de alcalde: D. Manuel Mata Iglesias.= Cuarto tenente de alcalde: D.
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Juan B. Aller Suárez.= Quinto tenente de alcalde: D. Ramón Cea Ferreiro.= Ós tenentes de
alcalde, en canto tales, corresponderalles substituír ó alcalde na totalidade das súas funcións e
pola orde do seu nomeamento, nos casos de ausencia, enfermidade ou impedimento que o
impo- sibilite para o exercicio das súas atribucións.= 2º.- Da presente resolución daráselle conta
ó pleno na primeira sesión que celebre, notificándose ademais persoalmente ós designados, e
publicarase no Boletín Oficial da Provincia, sen prexuízo da súa efectividade desde o día
seguinte ó da presente resolución.".--b) " D. Armando Blanco Martínez, Alcalde-Presidente deste concello, de conformidade
coas atribucións conferidas polo art. 65 da Lei de Réxime Local de Galicia e o art. 52 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das entidades locais, RESOLVO: =
1º.- Que a Comisión de Goberno, presidida por esta Alcaldía, estea integrada por cinco
concelleiros, número non superior ó tercio do número legal de membros da Corporación, e que
a continuación se citan: = D. Antonio Castroagudín Valladares= D. Manuel Cajaraville
Campos.= D. Manuel Mata Iglesias.= D. Juan Bautista Aller Suárez.= D. Ramón Cea Ferreiro=
2º.- A Comisión de Goberno celebrará sesión constitutiva o próximo día quince de xullo ás once
horas, de conformidade co disposto no art. 112.1 do Regulamento de Organización,
Funcionamento e Réxime Xurídico das entidades locais.= 3º.- Desta resolución darase conta ó
pleno na primeira sesión que celebre, notificándose ademais persoalmente ós designados, e
publicarase no Boletín Oficial da Provincia, sen prexuízo da súa efectividade ó día seguinte da
presente resolución.".
O pleno do concello dáse por enterado do contido de ambas resolucións.
4.- CREACIÓN DAS COMISIÓNS INFORMATIVAS PERMANENTES .-Seguidamente, o Sr. Secretario dá lectura á moción da alcaldía que, copiada literalmente,
di:--"MOCIÓN que formula Armando Blanco Martínez, Alcalde-Presidente do concello de
Teo, pola que lle propón ó pleno a adopción de acordo polo que se creen as comisións
informativas permanentes que se citan, as cales estarán compostas por catro membros do
Partido Popular, dous membros do Partido Socialista de Galicia-Partido Socialista Obrero
Español, dous membros do Bloque Nacionalista Galego e un membro de Iniciativa
Independente de Teo: = 1.- Especial de Contas.= 2.- Réxime interno e persoal.= 3.- Facenda.=
4.- Urbanismo.= 5.- Obras e servicios.= 6.- Asuntos sociais e sanidade.= 7.- Agricultura e medio
ambiente.= 8.- Educación e cultura.= 9.- Xuventude e deportes.".------O Sr. Leis di que quere propoñer unha modificación, e crear unha “Comisión de
Xuventude, Muller e Terceira Idade”, e que a disciplina de deportes pase a formar parte da
“Comisión de Educación e Cultura”. O Sr. Alcalde respóndelle que o grupo de goberno está de
acordo coas que había ata este momento.------O Sr. Noriega di que habería que falar do funcionamento das comisións, xa que ata este
momento non resultan en absoluto operativas. Opina que ten que haber unha
corresponsabilidade, xa que ata o de agora creábase unha comisión informativa e non se
informaba. Pide que se cambien as maneiras de actuar, e que as comisións informativas sirvan
para algo máis que para cobrar dietas. O sr. Alcalde respóndelle que está de acordo con que ata
agora as comisións non resultaron moi operativas, porque nelas non se decide nada, pero que
desde este momento os asuntos se van a debatir suficientemente nelas e se vai votar e traer un
posicionamento dos asuntos ó pleno.--
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O Sr. Parajó está de acordo co que se está dicindo ó respecto de que ás comisións
informativas hai que vir para informar, e pide que a situación cambie.-A Sra. Bugallo manifesta que fai catro anos xa se propuxera a creación dunha comisión
da muller e unha de xuventude. Di que volven a propor unha comisión de xuventude, á que
consideran un elemento fundamental no concello e opina que este colectivo está moi esquecido.
Considera fundamental que ambos grupos, as mulleres e a xuventude, estean representados e di
que agarde que a aprobación desta proposta sexa unha demostración de interese por estes
sectores.--O Sr. Parajó di que o colectivo da xuventude xa está agora recollido nunha comisión,
aínda que outra cousa é que non se leve a efecto, e móstrase de aacordo coa creación dunha
comisión adicada á muller.O Sr. Alcalde di que ese área se pode incorporar a unha das xa
existentes---O Sr. Leis manifesta que eles fixeron a súa proposta por unha cuestión de
operatividade.--------O Sr. Noriega opina que o debate neste punto é reflexo da nova situación da
corporación, e que hai que vir ó pleno coas cuestións definidas.-------O Sr. Alcalde di que acepta modifica-la súa moción, e aumentala cunha “Comisión da
muller”, polo que, unha vez realizado o cambio proposto, a moción queda como
segue:”MOCIÓN pola que se propón ó pleno a adopción de acordo polo que se creen as
comisións informativas permanentes que se citan, as cales estarán compostas por catro
membros do Partido Popular, dous membros do Partido Socialista de Galicia-Partido Socialista
Obrero Español, dous membros do Bloque Nacionalista Galego e un membro de Iniciativa
Independente de Teo: = 1.- Especial de Contas.= 2.- Réxime interno e persoal.= 3.- Facenda.=
4.- Urbanismo.= 5.- Obras e servicios.= 6.- Asuntos sociais e sanidade.= 7.- Agricultura e medio
ambiente.= 8.- Educación e cultura.= 9.- Xuventude e deportes=10.- Muller.".----Sometida a votación, a moción é aprobada por unanimidade dos dezasete membros da
corporación.A composición das comisións informativas será a seguinte:-----COMISIÓN
Especial de contas

TITULARES
Jose A. Vázquez Pallas
Juan B. Aller Suárez
Antonio Castroagudín Valladares
Ramón Cea Ferreiro
Soedade Amieiro Rodríguez
Rafael Sisto Edreira
Alexandre Leis Carlés
Manuel Tallón Mesías
F. Manuel Parajó Liñares

SUPLENTES
Manuel Cajaraville Campos
Manuel Cao Fuentes
Ánxela Bugallo Rodríguez
Martiño Noriega Sánchez
Germán A. Conde Tarrío
J. Carlos Rego Jorge
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COMISIÓN

TITULARES

SUPLENTES

Réxime interno e
persoal

Manuel Cajaraville Campos
Ramón Cea Ferreiro
Manuel Cao Fuentes
José A. Vázquez Pallas
Martiño Noriega Sánchez
Rafael Sisto Edreira
Manuel Tallón Mesías
Germán Conde Tarrío
F. Manuel Parajó Liñares

Antonio Castroagudín Valladares
Juan B. Aller Suárez
Soedade Amieiro Rodríguez
Ánxela Bugallo Rodríguez
Alexandre Leis Carlés
Carlos Rego Jorge

Facenda

Jose A. Vázquez Pallas
Ramón Cea Ferreiro
Manuel Cao Fuentes
Manuel Cajaraville Campos
Rafael Sisto Edreira
Soedade Amieiro Rodríguez
Manuel Tallón Mesías
J. Carlos Rego Jorge
F. Manuel Parajó Liñares

Antonio Castroagudín Valladares
Juan B. Aller Suárez
Ánxela Bugallo Rodríguez
Martiño Noriega Sánchez
Alexandre Leis Carlés
Germán Conde Tarrío

Urbanismo

Antonio Castroagudín Valladares
José A. Vázquez Pallas
Manuel Cajaraville Campos
Juan B. Aller Suárez
Ánxela Bugallo Rodríguez
Rafael Sisto Edreira
Alexandre Leis Carlés
Manuel Tallón Mesías
F. Manuel Parajó Liñares

Manuel Cajaraville Campos
Manuel Cao Fuentes
Martiño Noriega Sánchez
Soedade Amieiro Rodríguez
Germán Conde Tarrío
J. Carlos Rego Jorge

Obras e servicios

Antonio Castroagudín Valladares
Ramón Cea Ferreiro
Manuel Cao Fuentes
Juan B. Aller Suárez
Rafael Sisto Edreira
Martiño Noriega Sánchez
Alexandre Leis Carlés
Manuel Tallón Mesías
F. Manuel Parajó Liñares

Manuel Cajaraville Campos
José A. Vázquez Pallas
Ánxela Bugallo Rodríguez
Soedade Amieiro Rodríguez
Germán Conde Tarrío
J. Carlos Rego Jorge
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COMISIÓN

TITULARES

SUPLENTES

Asuntos sociais e
sanidade

Juan B. Aller Suárez
Antonio Castroagudín Valladares
Manuel Cajaraville Campos
José A. Vázquez Pallas
Soedade Amieiro Rodríguez
Martiño Noriega Sánchez
J. Carlos Rego Jorge
Germán Conde Tarrío
F. Manuel Parajó Liñares

Ramón Cea Ferreiro
Manuel Cao Fuentes
Ánxela Bugallo Rodríguez
Rafael Sisto Edreira
Alexandre Leis Carlés
Manuel Tallón Mesías

Agricultura e medio
ambiente

Ramón Cea Ferreiro
Antonio Castroagudín Valladares
Manuel Cajaraville Campos
Juan B. Aller Suárez
Ánxela Bugallo Rodríguez
Soedade Amieiro Rodríguez
J. Carlos Rego Jorge
Germán Conde Tarrío
F. Manuel Parajó Liñares

José A. Vázquez Pallas
Manuel Cao Fuentes
Martiño Noriega Sánchez
Rafael Sisto Edreira
Alexandre Leis Carlés
Manuel Tallón Mesías

Educación e cultura

Manuel Cajaraville Campos
Antonio Castroagudín Valladares
Ramón Cea Ferreiro
Manuel Cao Fuentes
Martiño Noriega Sánchez
Ánxela Bugallo Rodríguez
Alexandre Leis Carlés
Germán Conde Tarrío
F. Manuel Parajó Liñares

Juan B. Aller Suárez
José A. Vázquez Pallas
Rafael Sisto Edreira
Soedade Amieiro Rodríguez
Manuel Tallón Mesías
J. Carlos Rego Jorge

Xuventude e deportes Manuel Cao Fuentes
José A. Vázquez Pallas
Manuel Cajaraville Campos
Antonio Castroagudín Valladares
Ánxela Bugallo Rodríguez
Martiño Noriega Sánchez
Germán Conde Tarrío
J. Carlos Rego Jorge
F. Manuel Parajó Liñares

J. Bautista Aller Suárez
Ramón Cea Ferreiro
Rafael Sisto Edreira
Soedade Amieiro Rodríguez
Alexandre Leis Carlés
Manuel Tallón Mesías
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COMISIÓN
Muller

TITULARES
Juan B. Aller Suárez
Ramón Cea Ferreiro
José A. Vázquez Pallas
Manuel Cao Fuentes
Ánxela Bugallo Rodríguez
Soedade Amieiro Rodríguez
Alexandre Leis Carlés
J. Carlos Rego Jorge
F. Manuel Parajó Liñares

SUPLENTES
Antonio Castroagudín Valladares
Manuel Cajaraville Campos
Martiño Noriega Sánchez
Rafael Sisto Edreira
Manuel Tallón Mesías
Germán Conde Tarrío

5.- CONSTITUCIÓN DOS GRUPOS POLÍTICOS.- Seguidamente, o Sr. Secretario
dá conta da constitución dos grupos políticos desta corporación municipal, que son os que a
con tinuación se citan e que están compostos polos concelleiros que tamén se relacionan:--a) GRUPO MUNICIPAL DO PARTIDO POPULAR, composto por D. Armando
Urbano Blanco Martínez, D. Antonio Castroagudín Valladares, D. Manuel Roberto Cajaraville
Campos, D.Manuel Mata Iglesias, D. Juan B. Aller Suárez, D. Ramón Cea Ferreiro, D. José A.
Vázquez Pallas e D. Manuel Cao Fuentes.----Foi nomeado voceiro deste grupo D. Manuel Roberto Cajaraville Campos, e como
suplente deste D. José Albino Vázquez Pallas.
b) GRUPO MUNICIPAL DO PARTIDO DOS SOCIALISTAS DE GALICIA PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL, formado por D. Alexandre Leis Carlés, D.
Manuel Tallón Mesías, D. Germán Antonio Conde Tarrío e D. José Carlos Rego Jorge.Foi nomeado voceiro deste grupo D. Alexandre Leis Carlés, e como suplente deste D.
Manuel Tallón Mesías.-------c) GRUPO MUNICIPAL DO BLOQUE NACIONALISTA GALEGO, constituído por
D. Martiño Noriega Sánchez, D. Rafael Carlos Sisto Edreira, Dª María da Soedade Amieiro
Rodrí- guez,Dª Ánxela Bugallo Rodríguez.---Foi nomeado voceiro deste grupo D. Martiño Noriega Sánchez, e como suplentes deste
D. Rafael Carlos Sisto Edreira, Dª Ánxela Bugallo Rodríguez e Dª María da Soedade Amieiro
Rodríguez.--d) GRUPO MIXTO MUNICIPAL, constituído por D. F. Manuel Parajó Liñares,
actuando asimesmo o antedito Sr. Parajó Liñares como voceiro do grupo.-------A Corporación dáse por enterada.------6.- DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTES DA CORPORACIÓN EN ÓRGANOS COLEXIADOS .- A continuación o Sr. Secretario le a moción da Alcaldía que a continuación se transcribe:---"Moción que formula Armando Blanco Martínez, Alcalde-Presidente do concello, que,
en uso das facultades que lle están conferidas, propónlle ó pleno a adopción de acordo polo que
se designe ós seguintes membros da corporación como representantes do concello en órganos
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colexiados: = D. Antonio Castroagudín Valladares para o I.E.S. de Cacheiras.= D. Ramón Cea
Ferreiro para o C.E.I.P. de Calo.= D.Manuel Cajaraville Campos para o C.E.I.P. da Ramallosa.=
D. José Albino Vázquez Pallas para o C.E.I.P.dos Tilos.= D. Juan Bautista Aller Suárez para o
C.P.R.A.".--O Sr. Leis manifesta que quere invocar de novo o principio do consenso, e fai a proposta
de que deberíaa terse en conta a tódolos grupos que conforman a corporación municipal para
formar parte dos órganos colexiados.-O Sr. Noriega di que o Sr. Alcalde segue igual que na anterior lexislatura, que non
consensúa, e opina, como o Sr. Leis, que debería reflexarse nos órganos colexiados a
pluralidade dos grupos da corporación.--------O Sr. Parajó di que se posicionará no segundo turno de palabra.
O Sr. Leis manifesta que non ten nada novo que engadir, e que volve a apelar ó
consenso.----O Sr. Noriega reitérase no que dixo no primeiro turno de intervencións, e pide que se
deixe este punto sobre a mesa, ata que se estableza un consenso.-------O Sr. Parajó manifesta que está de acordo con que a plualidade dos grupos da
corporación debe estar representada nos órganos colexiados, e fai a proposta seguinte, que
copiada literalmente, di o que segue:”Propónse ó pleno a adopción de acordo polo que se
designe a membros dos seguintes grupos da corporación como representantes do concello en
órganos colexiados:= un representante do grupo municipal do P.P. para o I.E.S. de Cacheiras.=
un representante do Grupo Mixto para o C.E.I.P. de Calo.= un representante do grupo
municipal do BNG para o C.E.I.P. da Ramallosa.= un representante do grupo municipal do
PSdeG-PSOE para o C.E.I.P.dos Tilos.= un representante do grupo municipal do P.P. para o
C.P.R.A.".-------O Sr. Leis opina que se debe facer unha proposta que se poida consensuar, e sen dar
nomes, simplemente que quede claro que debe haber representatividade de tódolos
grupos.------O Sr. Noriega opina que non se pode traer unha proposta así, e que o Sr. Parajó non
pode pretender decidir por toda a corporación. O Sr. Parajó respóndelle que non pretendía eso, e
apela ó consenso tamén neste tema.O Sr. Conde pide a palabra por unha cuestión de orde e opina que cada un dos
concelleiros que fala está facendo unha proposta, polo que pide que se chegue a un consenso
neste tema.--O Sr. Noriega solicita un receso para que os portavoces de cada grupo poidan tratar de
chegar a un acordo, receso que o Sr. Alcalde concede.Unha vez rematado o receso, o Sr. Presidente inquire ós Sres. portavoces o resultado da
xuntanza, e respóndeselle que non se chegou a un acordo, polo que segue habendo tres
propostas, a presentada pola Alcaldía, a presentada polo Sr. Parajó e a presentada polos grupos
municipais de BNG e PSdeG-PSOE, pola que se respecte a representatividade e pluralidade de
toda a corporación, pero sen dar nomes de grupos para cada órgano colexiado, que deberán sair
dun sorteo.--Sometidas as mocións a votación, ésta queda como segue:------A moción presentada pola alcaldía acada oito votos a favor (dos Sres. Blanco Martínez,
Castroagudín Valladares, Cajaraville Campos, Mata Iglesias, Aller Suárez, Cea Ferreiro,
Vázquez Pallas e Cao Fuentes), e nove en contra(dos Sres. Noriega Sánchez, Sisto Edreira, Leis
Carlés, Tallón Mesías, Conde Tarrío, Rego Jorge e Parajó Liñares, e das Sras. Bugallo
Rodríguez e Amieiro Rodríguez), polo que resulta rexeitada.---
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A moción presentada polos grupos do BNG e PSdeG-PSOE acada oito votos a favor
(dos Sres. Noriega Sánchez, Sisto Edreira, Leis Carlés, Tallón Mesías, Conde Tarrío, Rego
Jorge, e das Sras. Bugallo Rodríguez e Amieiro Rodríguez), e nove en contra(dos Sres. Blanco
Martínez, Castroagudín Valladares, Cajaraville Campos, Mata Iglesias, Aller Suárez, Cea
Ferreiro, Vázquez Pallas, Cao Fuentes e Parajó Liñares), polo que resulta rexeitada.----A moción presentada polo Sr. Parajó Liñares acada nove votos a favor(dos Sres. Blanco
Martínez, Castroagudín Valladares, Cajaraville Campos, Mata Iglesias, Aller Suárez, Cea
Ferreiro, Vázquez Pallas, Cao Fuentes e Parajó Liñares), e oito en contra (dos Sres. Noriega
Sánchez, Sisto Edreira, Leis Carlés, Tallón Mesías, Conde Tarrío, Rego Jorge, e das Sras.
Bugallo Rodríguez e Amieiro Rodríguez), polo que resulta aprobada.--7.- DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTE NA XUNTA LOCAL DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS .- O Sr. Secretario dá lectura á moción da Alcaldía que se transcribe:--"Moción que formula D. Armando Blanco Martínez, Alcalde-Presidente do concello de
Teo, que, en uso das facultades que lle están conferidas, propónlle ó pleno a adopción de acordo
polo que se designe a D. Antonio Castroagudín Valladares como representante do concello na
Xunta Local de Extinción de Incendios.-------Sometida a votación, a moción obtén nove votos a favor (dos Sres. Blanco Martínez,
Castroagudín Valladares,Cajaraville Campos, Mata Iglesias, Aller Suárez, Cea Ferreiro, Vázquez
Pallas, Cao Fuentes e Parajó Liñares), e oito abstencións(dos Sres. Noriega Sánchez, Sisto
Edreira, Leis Carlés, Tallón Mesías, Conde Tarrío e Rego Jorge, e das Sras. Bugallo Rodríguez e
Amieiro Rodríguez), polo que resulta aprobada.--8.- REGULAMENTO ORGÁNICO.- O Sr. Alcalde manifesta que deixa este asunto
sobre a mesa ata un próximo pleno.--9.- DELEGACIÓNS DA ALCALDÍA NA COMISIÓN DE GOBERNO. ---A continuación, o Sr. Secretario le o decreto da Alcaldía de data 30-06-2003 que a
continuación se transcribe:---“Decreto que formula Armando Blanco Martínez, Alcalde-Presidente do concello de
Teo, para facer constar que delega na Comisión de Goberno as seguintes facultades:=1.- As
contratacións e concesións de toda clase cando o seu importe non supere o 10% dos recursos
ordinarios do presuposto, nin, en calquera caso, os 600.000 Euros, incluidas as de carácter
purianual cando a súa duración non sexa superior a catro anos, sempre que o importe
acumulado de tódalas súas anualidades non supere nin a porcentaxe indicada, referido ós
recursos ordinarios do presuposto do primeiro exercicio nin a contía sinalada, reservándose o
Alcalde o dereito de contratar cando nas mesmas condicións o importe non supere os 150.000
Euros.=2.- A aprobación dos proxectos dde obras e servicios candos exa competente para a súa
contatación e estean previstos nos orzamentos.=3.- A adquisición de bens e dereitos cando o
seu valor non supere o 10% dos recursos ordinarios do presuposto nin os 300.000 Euros, así
como o alleamento do patrimonio que non supere a porcentaxe nin a contía indicadas nos
seguintes supostos, reservándose o Alcalde o dereito a adquirir ou allear, cando nas mesmas
condicións o importe non supere os 150.000 Euros:=a) De bens inmobles, sempre que estea
prevista no presuposto.=b) De bens mobles, salvo os declarados de valor histórico-artístico, dos
que o alleamento non estea previsto no presuposto.= 4.- A concesión de licencias, salvo que as
leis sectoriais llas atribúan expresamente ó pleno.=5.- A tramitación de expedientes
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contradictorios de ruína e calquera outra atribución da Alcaldía en materia urbanística, memsmo
as previstas no capítulo 2º do título VI da Lei 1/97.=6.- A concesión de subvencións ou
distribución de cantidades con cargo ás partidas que figuren no presuposto, cando
individualmente superen os 6.000 Euros e cos límites previstos nas bases de execución do
presuposto.=7.- A resolución de expedientes de devolución de fianzas e depósitos e a
aprobación de actas de recepción de obras, servicios ou suministros.=8.- As facultades
conferidas no art. 21 da Lei 7/85, modificado pola Lei 11/99, cando a súa contía exceda 60.000
Euros.---O pleno do concello dáse por enterado do contido do Decreto.-10.- RETRIBUCIÓNS DOS MEMBROS DA CORPORACIÓN.---O Sr. Secretario dá conta do expediente que se tramita para a revisión das retribucións
dos membros da Corporación, manifestando que a Alcaldía lle propón ó pleno que acorde fixar
para estes efectos as cantidades seguintes:-----Dedicación exclusiva do Sr. Alcalde: Haberes: 2.253,80 Euros líquidos mensuais.-------Dedicación exclusiva do Sr. Mata: Haberes. 1502,53 Euros líquidos mensuais.-Dietas, desprazamentos e quilometraxe en viaxes: As cantidades fixadas pola lei.--------Dietas e desprazamentos dos Sres. concelleiros:
Por asistencia a cada sesión do pleno: 120 Euros.--Por asistencia a cada sesión da Comisión de Goberno: 75 Euros.----Por asistencia a cada sesión de Comisións informativas: 50 Euros.---Por asistencia a cada reunión de órganos colexiados: 65 Euros.-------O Sr. Alcalde di que, por agora, vai haber dúas dedicacións exclusivas, que haberá máis
pero que se vai esperar ó presuposto.-O Sr.Leis di que ten unha obxección de tipo menor, que é que considera que non se
debe pagar máis a asistencia a un órgano colexiado que a unha comisión informativa, e que se
trata dunha cuestión de xerarquización dos órganos municipais.-----O Sr. Noriega manifesta que non ve motivo para subi-las retribucións, xa que considera
que as anteriores eran axeitadas, e di que, hai casos, como por exemplo, as comisións
informativas, que non funcionan e se cobra por nada. Di que fai catro anos se abstiveron no
tema da dedicación exclusiva do Sr. Alcalde, xa que lles parece excesiva, e que tamén o van
facer agora, aínda que consideran que nun concello como o noso as dedicacións exclusivas son
necesarias.--O Sr. Parajó opina que cando se está na oposición, sempre parece todo excesivo, e
agora, nalgúns concellos, a xente que estaba na oposición ganou as eleccións, e púxose uns
soldos enormes, plo que di que, aquí, vendo o que hai noutros lados, o considera irrisorio.-----O Sr. Leis reitera que non ten nada que dicir das contías, pero que lle gustaría que se
cambiase a retribución por asistencia ós órganos colexiados, e que fose aínda que
simbolicamente polomenos, algo inferior á das comisións informativas.
O Sr. Alcalde propón que se modifique a contía das comisións informativas, pasando a
60 Euros e a dos órganos colexiados, pasando a 55 Euros.-----O pleno do concello, por trece votos a favor(dos Sres. Blanco Martínez, Castroagudín
Valladares, Cajaraville Campos, Mata Iglesias, Aller Suárez, Cea Ferreiro, Vázquez Pallas, Cao
Fuentes, Leis Carlés, Tallón Mesías, Conde Tarrío, Rego Jorge e Parajó Liñares) e catro
abstencións (dos Sres. Noriega Sánchez, Sisto Edreira e das Sras. Bugallo Rodríguez e Amieiro
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Rodríguez), acorda fixa-las seguintes cantidades a percibir polos membros da Corporación, as
cales eran efectos retroactivos ó momento de toma de posesión:--------Sr. Alcalde: Haberes: 2253,80 Euros líquidos mensuais.
Sr. Mata: Haberes: 1.502,53 Euros líquidos mensuais.-Dietas, desprazamentos e quilometraxe en viaxes: As cantidades fixadas pola lei.--------Dietas e desprazamentos dos Sres. concelleiros:
Por asistencia a cada sesión do pleno: 120 Euros.--Por asistencia a cada sesión da Comisión de Goberno: 75 Euros.----Por asistencia a cada sesión de Comisións informativas: 60 Euros.--Por asistencia a cada reunión de órganos colexiados: 55 Euros.------O Sr. Noriega solicita explicación de voto, e manifesta que o seu grupo se abstén, porque
considera exceivas as contías, que non ven claro que vaian a cambiar para mellor as comisións
informativas e que o Sr. Alcalde vaia ter un cambio de mentalidade. Opina que é excesivo o que
se cobra polo que se fai, xa que se fala de cartos públicos.-------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as doce horas,
estendéndose a presente acta, que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario acctal. que certifico.
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BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN OR DINARIA DO PLENO DO CONCELLO
QUE TIVO LUGAR O DÍA 24 DE XULLO DE 2003.------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 Cea Ferreiro
D. José Albino Vázquez Pallas
D. Manuel Cao Fuentes
D. Martiño Noriega Sánchez
D. Rafael Carlos Sisto Edreira
Dª Soedade Amieiro Rodríguez
Dª Ánxela Bugallo Rodríguez
D. Alexandre Leis Carlés
D. Manuel Tallón Mesías
D. Germán Antonio Conde Tarrío
D. José Carlos Rego Jorge
D. F. Manuel Parajó Liñares

Na casa do concello de Teo, a vintecatro de xullo
de dous mil tres.---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 dezasete dos 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 11 de xullo
pasado, e que foi distribuido coa convocatoria da
Secretario:
actual.-----D. Jesús Naveira Vázquez.
O Pleno do concello, por unanimidade dos
dezasete asistentes, sendo o número legal o de
dezasete, acorda aproba-lo borrador da acta da
sesión do día 11 de xullo tal e como foi redactado, e que se rexistre no libro correspondente.----O Sr. Presidente pregunta se algún dos grupos ten moción de urxencia, e respóndeselle
que o PSdeG-PSOE ten tres, o BNG ten unha e o PP tamén ten unha.--- MOCIÓN DO PSdeG-PSOE SOBRE O TRAZADO DA VARIANTE DA C-541.-----O Sr. Leis Carlés dá lectura á moción do PSdeG-PSOE, referente ó trazado da variante
da C-541, e dos plantexamentos veciñais ó respecto. -O Sr. Alcalde di que xa se fixeron innumerables xestións neste tema, e que polo tanto o
grupo de goberno non ve a urxencia desta moción.----Sometida a votación a urxencia desta moción, acádanse oito votos a favor(dos Sres. Leis
Carlés, Tallón Mesías, Conde Tarrío, Rego Jorge, Noriega Sánchez e Sisto Edreira, e das
Sras.Bugallo Rodríguez e Amieiro Rodríguez), e nove en contra (dos Sres. Blanco Martínez,
Castroagudín Valladares, Cajaraville Campos, Mata Iglesias, Aller Suárez, Cea Ferreiro,
Vázquez Pallas, Cao Fuentes e Parajó Liñares), polo que non se aproba a urxencia e non se
inclúe na orde do día.
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- MOCION DO PSdeG-PSOE SOBRE AS OBRAS NO LUGAR DA PEDREIRA,
CONSISTENTES NUN NOVO TRAZADO DA ESTRADA COMARCAL A
RAMALLOSA-BERTAMIRANS.---O Sr. Leis Carlés dá lectura á moción do PSdeG-PSOE sobre as obras no lugar da
Pedreira, da parroquia de Calo, consistentes nun novo trazado da estrada comarcal A
Ramallosa-Bertamiráns, para executa-lo desvío ocasionado pola eliminación do paso a nivel de
Osebe, con motivo das novas obras do ferrocarril.-----O Sr. Alcalde manifesta que non considera urxente esta moción, porque se están levando
a cabo conversacións co Ministerio de Fomento.-------Sometida a votación a urxencia desta moción, acádanse oito votos a favor(dos Sres. Leis
Carlés, Tallón Mesías, Conde Tarrío, Rego Jorge, Noriega Sánchez e Sisto Edreira, e das Sras.
Bugallo Rodríguez e Amieiro Rodríguez), e nove en contra (dos Sres. Blanco Martínez,
Castroagudín Valladares, Cajaraville Campos, Mata Iglesias, Aller Suárez, Cea Ferreiro,
Vázquez Pallas, Cao Fuentes e Parajó Liñares), polo que non se aproba a urxencia e non se
inclúe na orde do día.
O Sr. Parajó solicita explicación de voto e di que vota en contra da urxencia desta
moción porque se fixo unha reunión coa empresa que fai as obras e chegouse a un acordo, que
se solicitou un paso subtrerráneo, que veu denegado, e que lle consta se están facendo xestións
co Ministerio de Fomento para arranxa-las cousas.----- MOCIÓN DO PSdeG-PSOE SOBRE O PROCEDEMENTO E CALENDARIO PARA
A APROBACION DO REGULAMENTO DE FUNCIONAMENTO INTERNO DA
CORPORACIÓN DE TEO PARA ESTA LEXISLATURA.---O Sr. Leis Carlés dá lectura á moción do PSdeG-PSOE sobre o procedemento e
calendario para a aprobación do Regulamento de Funcionamento Interno da corporación de Teo
para esta lexislatura.-O Sr. Alcalde manifesta que este Regulamento se deixou sobre a mesa na pasada sesión
plenaria, e que se traerá cando estea preparado, para a súa discusión e posterior aprobación, se
procede, polo pleno, polo que non considera urxente esta moción.------Sometida a votación a urxencia desta moción, acádanse oito votos a favor(dos Sres. Leis
Carlés, Tallón Mesías, Conde Tarrío, Rego Jorge, Noriega Sánchez e Sisto Edreira, e das Sras.
Bugallo Rodríguez e Amieiro Rodríguez), e nove en contra (dos Sres. Blanco Martínez,
Castroagudín Valladares, Cajaraville Campos, Mata Iglesias, Aller Suárez, Cea Ferreiro,
Vázquez Pallas, Cao Fuentes e Parajó Liñares), polo que non se aproba a urxencia e non se
inclúe na orde do día.
O Sr. Parajó solicita explicación de voto e di que vota en contra da urxencia porque se
quedou en estudiar o tema do Regulamento entre todos, e que agora o PSOE trata de poñer
datas. Manifesta que veu dúas mocións máis sobre esto no rexistro, unha delas do BNG, e que
xa no seu momento se debatirá. O Sr. Noriega, por alusións, di que non consideraron adecuado
trae-la súa moción por urxencia, e que lle deron entrada no rexistro para que os demais grupos
municipais poideran estudiala e aportar suxerencias.--- MOCION DO BNG SOBRE A MODERNIZACION DA LIÑA FERREA
REDONDELA- SANTIAGO(Tramo Padrón-Osebe).-O Sr. Sisto Edreira dá lectura á moción do BNG sobre “A modernización da liña férrea
Redondela-Santiago(Tramo Padrón- Osebe), e manifesta que a urxencia desta moción se
xustifica porque canto antes se faga esto, máis medios técnicos se terán para argumentar.--------
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O Sr. Alcalde manifesta que se fixeron e se están facendo xestións neste tema, e que o
Sr. Castroagudín andivo na zona durante cinco días coa autora do proxecto, vendo os
problemas de auga, saneamento, alumeado público e rede de camiño, para que queden ben, que
lle comunicaron que as cousas iban un pouco lentas, pero que se iba tratar de acelerar o máis
posible. O Sr. Sisto pregúntase qué problema hai entón en pedir que envíen toda a
documentación para ter máis medios á disposición.----Sometida a votación a urxencia desta moción, acádanse oito votos a favor(dos Sres. Leis
Carlés, Tallón Mesías, Conde Tarrío, Rego Jorge, Noriega Sánchez e Sisto Edreira, e das Sras.
Bugallo Rodríguez e Amieiro Rodríguez), oito en contra (dos Sres. Blanco Martínez,
Castroagudín Valladares, Cajaraville Campos, Mata Iglesias, Aller Suárez, Cea Ferreiro,
Vázquez Pallas, Cao Fuentes), e unha abstención (do Sr. Parajó Liñares), polo que resulta un
empate.------O Sr. Parajó solicita explicación de voto e manifesta que se abstén porque di que tanto el
como o Sr. Castroagudín estiveron cos propietarios para arriba e para abaixo, e que se foi cos
técnicos ás casas para mirar en cada caso o que se iba a expropiar, polo que lle consta que se
están facendo xestións neste tema.----Repetida a votación con idéntico resultado, ésta é rexeitada co voto de calidade do Sr.
Alcalde.-----2.- MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP SOBRE A PETICION DE
MEDIDAS DE SEGURIDADE NA ZONA DE INFLUENCIA DO ENCORO DE
PORTODEMOUROS, NO RIO ULLA .----O Sr. Alcalde dá lectura á moción do grupo municipal do PP sobre a petición de medidas
de seguridade na zona de influencia do encoro de Portodemouros, no río Ulla. Manifesta que
esta é unha moción que se presentou no pleno dos concellos de Arzúa, Boqueixón, Silleda,
Touro, Vedra e Vila de Cruces. Sometida a votación a urxencia desta moción, esta é aprobada
por unanimidade, polo que se inclúe na orde do día, e se transcribe, polo que copiada
literalmente, di o que segue:“Tendo en conta a cantidade de accidentes que se veñen producindo desde fai moitos
anos, motivados pola subida do caudal do río Ulla, que teñen a súa orixe no funcionamento do
encoro de Portodemouros, que está a ser explotado por Unión Eléctrica-FENOSA, sen que se
cumpla a regulamentación relativa ás sinais e demais requisitos legais para a posta en
funcionamento do mesmo, e que recentemente deu lugar á morte dun axente da autoridade,
pero que de xeito reiterado ven a por en perigo ós pescadores e usuarios do río, o concello de
Teo, como afectado=MANIFESTA= Primeiro.- Esixirlle á empresa Unión Eléctrica-FENOSA o
cumplimento estricto da lexislación vixente que impón a obriga de por sinais, tanto acústicas
como luminosas cando se produza a apertura das comportas dos encoros, así como a posta ó
dispor dos concellos afectados de tódolos medios materiais e de toda índole que sexan
necesarios para evita-los graves problemas que se susciten no funcionamento do encoro de
Portodemouros.= SEGUNDO.- Solicitar ós órganos competentes da Xunta de Galicia que
inicien os correspondentes expedientes sancionadores para esixi-las responsabilidades ás que
houbera lugar en dereito, e ó mesmo tempo se impoñan as medidas necesarias para evitar no
futuro osa sinistros que se veñen a producir no río Ulla pola actuación neglixente no
funcionamento do encoro pola empresa explotadora do mesmo.= TERCEIRO.-Transmitir este
acordo ós concellos de Arzúa, Boqueixón, Silleda, Touro, Vedra e Vila de cruces co obxectivo
de conquerir unha actuación conxunta por parte dos concellos afectados coa finalidade de
evita-las situacións de perigo permanente que se veñen producindo de xeito reiterado no río Ulla
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polo incorrecto funcionamento do encoro de Portodemouros.= CUARTO.- Facultar ó Sr.
Alcalde para os demais trámites do expediente.”-------Sometida a votación, ésta é aprobada por unanimidade dos dezasete membros da
corporación.A Sra. Bugallo solicita explicación de voto e di que considera que ésta é unha moción
necesaria, vistos os últimos sucesos. Di que o BNG ten ben claro que hai que por tódolos
medios para que estas cousas non volvan a pasar, e que lamenta que se tomen medidas a
posteriori. O Sr. Alcalde manifesta que pensa que na mesma vontade están tódolos demais
membros da corporación.------

3.- ROGOS E PREGUNTAS .--------Toma en primeiro lugar a palabra o Sr. Leis, e :
1.- Manifesta que o pasado 23-06-03 presentou por rexistro de entrada as seguintes
cuestións, relativas á construcción dunha piscina en Parque Montouto, ás que dá lectura, e que
copiadas literalmente, din o que segue:--------“EXPOSICIÓN PREVIA: Dous días antes de se celebra-las últimas eleccións
municipais, fixo acto de presencia na Urbanización “Parque Montouto” unha máquina
excavadora, enviada, ó parecer, polo Alcalde de Teo, Armando Blanco, para inicia-la
construcción dunha piscina municipal en terreos de incerta titularidade. Curiosamente, no
Programa Electoral do PP de Teo das pasadas eleccións municipais, na súa páxina 16, cando se
fai referencia ás “Obras a realizar nas Urbanizacións Os Tilos, Parque Montouto e S.
Sadurniño”, no apartado 8 dise literalmente:”Construcción dunha piscina en Parque
Montouto”.=PREGUNTAS: 1.- Se a constrcción desta piscina era unha promesa electoral para
levar adiante nesta lexislatura, ¿cómo se envían as máquinas para inicia-las obras dous días
nates da xornada electoral?= 2.- ¿Cáles son as razóns para construir esta piscina en Parque
Montouto?=3.- Os últimos planos deste Plan Parcial describen nesa zona dúas parcelas: unha
denominada P-5 de 370 metros cadrados(calificada como social-comercial), e outra designada
M-9 de 861,67 metros cadrados(calificada co residencial-comercial). A última información
oficial da que dispoñían os veciños/as era que as parcelas onde se pensa construir esta piscina
eran de propiedade privada da Promotora que fixo esta Urbanización.=¿é esto así: trátase
dunhas parcelas de titularidade pública ou privada?=No segundo caso: ¿cómo se pode obrar con
diñeiro público nunha parcela de titularidade privada?, =¿Hai autorización da propiedade para
obrar nestes terreos?, ou ¿é que foron adquiridos recentemente polo concello de Teo?.¿houbo,
polo demais, algún tipo de recalificación da parcela, para permitir agora un cambio de uso, de
zona comercial a uso deportivo?.= 4.- Algúns membros da Xunta Directiva da Asociación de
Veciños “Parque Montouto”, na última xuntanza ordinaria desta entidade veciñal, celebrada
recentemente, ademais de presentar un proxecto técnico da piscina supostamente elaborado
polo Arquitecto Municipal(aínda que non iba asinado por ninguén), informaron:- que a parcela
onde se pensa construi-la piscina é de titularidade pública, según información verbal do
Alcalde.=- que a piscina se construiría con cargo ós fondos públicos municipais e que os eu uso
se reservaría en exclusiva ós socios/as da referida AAVV.=¿É esto certo?= Se é certo, ¿cál é a
base xurídica que permite facer un uso restrinxido a un grupo de veciños/as dun equipamento
deportivo construido con fondos públicos e, polo tanto, de titularidade municipal? Dito doutra
maneira, ¿Cómo se pode impedi-lo acceso a esta instalción pública a calquera cidadán de
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Teo?=¿Quén se vai encargar do seu mantemento?=¿Quén se vai encargar de por en práctica o
uso restrictivo desta instalación?=¿A cánto ascende o custo desta obra?”.-------O Sr. Alcalde responde que o Sr. Leis trae aquí fume e vende fume, e pregúntalle se el
veu que se fixese algunha obra. Di que o que se fixo foi arranxa-las beirarrúas e os baches que
había, e pregúntalle ó Sr. Leis se el veu gastar cartos públicos alí, en facer unha piscina. O Sr.
Leis respóndelle que veu a máquina excavadora, e que había unha zona de terreo marcado con
estacas. O Sr. Alcalde pregúntalle quén o marcou, e que cando se promete unha cousa deste
tipo, trátase de facer, en terreos cedidos en precario ou do concello, ou ben a través dunha
subvención, pero que, de momento, non hai nada deso, que o Sr. Leis pode revisa-las contas, a
ver se se fixo algún pago.----2.- Manifesta que hoxe non se considerou urxente a moción presentada sobre a situación
da variante á C-541 e di que quere saber cales foron os resultados acadados ata agora coa
C.P.T.O.P.V., xa que o Sr. Alcalde foi alá en solitario despois de ir cos veciños. O Sr. Alcalde
respóndelle que daquela o Conselleiro non os recibira, e que os mandou a ver ó Director Xeral;
segue dicindo que el vai a esa consellería a moitas cousas, porque se están facendo moitas
cousas que dependen de alí, e non só a variante. Opina que o Sr. Leis non debe estar enterado
de tódalas cousas que fixo o concello neste tema, xa que di que se está ó lado dos veciños e
pelexando para conseguir o mellor para os intereses destes. Manifesta que se lles dixo que se
está facendo o proxecto do trazado, e que se tratará de minimiza-las molestias para os veciños.O
Sr. Leis di que houbera unha petición dos veciños para expoñer este tema ante o pleno, pero que
non se lles permitiu facelo, e pregunta cál foi o motivo. Respóndeselle que non se creu necesario
nese momento. O Sr. Leis opina que eso é unha discriminación con respecto a outros veciños
que sí tiveron a oportunidade de explica-las súas problemáticas ante o pleno, e pregúntalle ó Sr.
Alcalde qué tén pensado facer agora, respecto a cómo están as cousas no tema da variante.
Respóndeselle que se seguirá estando enriba da Consellería para que fagan as cousas do mellor
xeito posible e canto antes.-Toma agora a palabra o Sr. Tallón Mesías, e:--1.- Manifesta que o Sr. Alcalde dixo que o Conselleiro non o recibe , e que despois sae
na foto tomando café con el. O Sr. Alcalde respóndelle que se vai a Santiago e se encontra co
concelleiro, que é libre de tomar un café con el como con calquera outro.-------2.- Manifesta que no tema do arranxo e ampliación da pista de Sestelo e da súa ponte, se
lle deu un cheque en branco ó Sr. Alcalde para que fixese as obras necesarias, e que aínda agora,
tanto tempo despois de que se aprobara a compra do trozo de leira, non se fixo nada, e que os
veciños din que non se lle pagaron os terreos ó propietario. O Sr. Alcalde respóndelle que non
sabe se eso é así, porque vai ó notario constantemente con moitas outras fincas que se mercan.
Di que o equipo de goberno fixo as xestións para que ese trozo de terreo se lle vendera ó
concello, e que se fixo, coma todo, polo ben dos veciños. O Sr. Tallón roga que se axilicen as
cousas, porque ven o inverno, e logo hai problemas.--3.- Manifesta que hai protestas dos veciños de Cepeda, por un recheo que se está
facendo alí, e pregunta se solicitou licencia para esto. O Sr. Secretario responde que, salvo erro,
non teñen licencia, que se está mirando o tema, porque non se sabía de quén era a leira, que os
técnicos van mira-lo asunto, e que se realmente non ten licencia, se paralizará.-Toma a continuación a palabra o Sr. Conde Tarrío, e:---
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1.- Manifesta que lle extrañou que a convocatoria deste pleno só levase dous puntos na
orde do día, porque dá a impresión de que non hai asuntos importantes que traer a esta sesión.
Di que, por exemplo, hai un escrito dos veciños de Osebe, con 157 sinaturas, para protestar
polas obras que se están alí realizando polo novo trazado do ferrocarril. Segue dicindo que o Sr.
Alcalde, nunha entrevista radiofónica, opinara que este tema non é un problema que deban
abordar as asociacións veciñais, senón que o debe tratar o concello. O Sr. Alcalde responde que
el non dixo eso, e que se estaba facendo referencia a unha xuntanza da asociación “O Atallo”, á
que iba ir o tenente de alcalde, o Sr. Castroagudín, por ser o que máis coñecemento tiña do
tema, pero que o que el opinou foi que unha escala máis elevada que as organizacións veciñais,
de cara á relación con outras administracións, estaba o concello, e que, polo tanto, en ningún
momento dixo que non fose tema dos veciños. O Sr. Conde manifesta que as obras levan dez
días paradas, e que con data de onte se mandou un escrito ó Ministerio de Fomento, pedindo a
construcción dun paso subterráneo e a colocación de farolas. Di que, posto que a reunión era
pola tarde, o Ministerio non tiña aínda coñecemento dese escrito, e pregúntase cómo non van
tomar entón cartas no asunto os veciños. O Sr. Alcalde manifesta que foron alí fai uns días, a
unha xuntanza, á que tamén asistiron os Sres. Castroagudín e Parajó, que son de alí, e que lles
dixeron que se deixaría un paso peatonal e un aparcadoiro, pero que non deixarían colocado o
alumeado, que só poñerían os enganches, pero non as farolas, xa que non había presuposto,
pero que se lle podía pedir a Madrid, polo que a carta se mandou tan pronto se soubo que non
iban poñe-las farolas. O Sr. Conde di que neste momento se teñen paradas as obras de asfaltado
da pista que vai a Raíces, xa que se dixo que alí non se iban poñer nin a auga nin o
alcantarillado, e que, posto que estes veciños levan sufrindo as molestias de todo o que se está
facendo naquela zona , que debería, polo menos, mirarase a maneira de poñerlles estes servicios.
O Sr. Alcalde respóndelle que xa sabe que esas obras están paradas, porque precisamente os
técnicos están mirando o mellor xeito para poñer auga e alcantarillado, e que por eso se pararon
as obras, e non por outra cousa.------2.- Manifesta que despois das obras que se están realizando en Osebe, logo virán máis
por causa do tramo Osebe-Castañal, con novas molestias e problemas para os veciños, polo que
considera que sería bó que se informase á xente do mellor xeito posible. Preguntas e hai algún
proxecto para enlazar esta estrada coa que ven das canteiras. Respóndeselle que a estrada que
ven a Osebe é a Deputación, e que, salvo que a deputación expropie ou o faga o concello, cada
unha ten a súa saída. De tódolos xeitos, di que se mirará o tema e se estudiará.-3.- Di que na época de verán se produce unha reducción do horario dos autobuses na
zona rural, cos conseguintes transtornos para os veciños. Roga que se inste á empresa de
autobuses para que non deixe a zona incomunicada. O Sr. Alcalde responde que se recibiu un
escrito dos veciños de Solláns a este respecto, e que haberá que facer-lo que sexa para que se
solucione o problema. Manifesta que xa na mancomunidade se está contemplando o tema do
transporte, que primeiro se mirou o de Brión e Ames e agora se contemplará o de Oroso e o
noso.
4.- Di que existen graves problemas de maleza e toxales en moitas zonas do concello,
que están moi próximas ás vivendas, co conseguinte perigo para éstas en caso de incendio, e
que tamén se están convertindo en vertedoiro incontrolados. Sabe que esto non é culpa do
concello, pero que o concello sí é responsable de que se limpen. O Sr. Alcalde responde que
houbo un certa pausa polo período electoral, pero que agora mesmo hai tres máquinas
desbrozadoras traballando por todo o concello, pero que hai moitos centos de quilómetros de
pistas, polo que a limpeza non vai tan rápida como se desexaría. Segue dicindo que se está indo
antes a aqueles lugares de celebración de festas patronais, porque cos petardos e as bombas de
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palenque pode haber perigo de incendio. Informa que para a semana que vén se incorporará
unha cuarta desbrozadora ós traballos de limpeza. O Sr. Conde di que hai terreos privados que
están sen limpar e que constitúen un perigo, e o Sr. Alcalde respóndelle que o concello non
pode entrar nun terreo privado. O Sr. Conde respóndelle que está de acordo, pero que se pode
instar ós propietarios a que manteñan limpas as fincas.Toma neste momento a palabra o Sr. Rego Jorge, e:----1.- Pregunta se a empresa “Maderas Amazonas”, sita no lugar de Vilar de Calo, no límite
con Solláns na estrada Milladoiro-Luou, e con Solláns e Cabovila pola parte interior da aldea,
tén adaptada a súa actividade industrial á normativa vixente en materia
medioambiental(enténdase normativa municipal ou supramunicipal). Manifesta que di esto
porque son repetidas as queixas dos veciños da zona expresadas ante a asociación veciñal, e
desta, expresada e formalizada por escrito o día 07-07-2001 ante a Consellería de Medio
Ambiente, Dirección Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental, fundamentándose as referidas
queixas nas actividades molestas, tales como o desprendemento de gases e partículas de pó que
se producen cando esta empresa realiza traballos de barnizado, así como o infernal ruído que
xera cando poñen as máquinas a cortar troncos de enormes dimensións, e que, por outro lado,
quere saber se está avaliado o risco que supón en caso de incendio o almacenamento das
grandes cantidades de madeira nos terreos contiguos perto das vivendas. Pregunta que, en
definitiva, se este tipo de consecuencias que xera esta actividade, que ben se pode cualificar de
molestas e que presupón, atentan flagrantemente contra o medio ambiente e perxudican
seriamente a calidade de vida, están amparadas e teñen a debida cobertura legal. Opina que,
aínda sendo así, sería conveniente, desde o mesmo concello ou instando ás autoridades
competentes para que fagan as oportunas inspeccións e se trate así, na medida do posible, de
correxir e amañar estas deficiencias. O Sr. Alcalde responde que agora non sabe exactamente
cómo está este tema, pero que se mirará.------2.- Manifesta que lle gustaría saber se se vai proceder e se é posible facelo con carácter
de urxencia, a recuperación da sinalización horizontal nas estradas do concello. Di que hai
cruces enormemente perigosos por falta do pintado ou repintado en outros casos, desta
sinalización, e pón de exemplo a intersección das estradas que se produce na aldea de Solláns,
da que vai do Milladoiro a Luou, coa que une Galanas con Cacheiras, que nese punto
sistemáticamente se producen accidentes, entre outros, por este motivo, que afortunadamente
non son mortais, aínda que non hai que esperar a que eso suceda. Cre que, incluso para evitalo,
en determinadas travesías, debería optarse por poñer algún tipo de medida que disuada de
circular a velocidades excesivas, e di que se refire concretamente a bandas sonoras na calzada. O
Sr. Alcalde respóndelle que as bandas sonoras que se puxeran en algúns lugares do concello as
houbo que sacar, xa que houbo protestas e as últimas que puxera o Ministerio de Fomento,
mesmo tiveron denuncias, e que, en canto á sinalización horizontal, di que se incluirá nun
próximo plan ou que se fará cando haxa dotación presupostaria.--------3.- Pregunta qué motivos hai para que non se asfaltaran xa as pistas que vai comentar.
No lugar de Monte, parroquia de Cacheiras, segundo se entra na aldea, unha pista á man
esquerda que conduce e morre na finca e vivenda habitual de D. José Fraga e que dá servicio a
outro veciño máis; entre Guldrís e Lamas, parroquia de Cacheiras, accedendo a Guldrís pola
pista que á altura do Restaurante Neira, en Solláns, conduce a esta aldea, ó pasa-la ponte da
autopista, unha pista que leva anos feita e que a pesar do aumento do tránsito rodado e peatonal
que experimentou, porque son varias xa as vivendas edificadas, segue sen ser asfaltada. O Sr.
Alcalde respóndelle que, respecto á primeira pista, se trata dun camiño estreito de
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Concentración Parcelaria, e que as fincas do lado esquerdo están máis altas, e que os
propietarios non deixaron coller nada para ampliala, polo que se lle botou zahorra. Di que se
está pendente de que Concentración Parcelaria na zona de Calo pase unha pista por debaixo da
autopista, e que a única solución sería a expropiación, xa que un lado está moi alto e polo outro
non deixan coller terreo. O Sr. Rego manifesta que se alegra de que se lle estea buscando unha
solución a este problema. O Sr. Alcalde segue dicindo que respecto á pista de Guldrís a Lamas,
por alí baixaba auga, e que se foi canalizar, que se repararon os baches gordos que había alí, e
que tan pronto se poida incluir nun Plan, se vai ampliar para que haxa un mellor paso.-Toma agora a palabra o Sr. Sisto Edreira, e:---1.- Manifesta que o Sr. Alcalde dixo antes, cando se falou das obras de Osebe, que
houbo unha xuntanza cos veciños e a empresa, á que acudiron o Sr. Castroagudín e Parajó, e fai
o rogo de se agora en diante se avise a todos os membros da corporación, pois deben estar
presentes. Tamén fai o rogo de que se pida a declaración de impacto ambiental, xa que
considera que se deben ter tódolos mecanismos de información posibles. O Sr. Alcalde
responde que eso o mandará o Ministerio de Fomento, e o Sr. Sisto dille que xa o deberían ter
mandado.-2.- Di que, respecto ó tema do desbroce, non é de recibo o da pausa electoral, xa que
non se pode paraliza-la actividade normal do concello, e que os desbroces que se fan nas festas
non son suficientes, como pasou en Luou. O Sr. Alcalde responde que agora mesmo non ten
información sobre qué zonas se desbrozan.----3.- Manifesta que, no tema da contratación de incendios, sabe que hai dúas cuadrillas de
seis persoas cada unha, e quere saber se estes traballadores dependen da Xunta, da Deputación
ou do concello. Respóndeselle que do concello. Pregunta se estas constratacións foron
aprobadas polo pleno, e respóndeselle que esta xente a manda o INEM. O Sr. Sisto manifesta
que segundo o artigo 22.2 i) da Lei de Bases de Réxime Local estas contratacións teñen que vir a
pleno, e que a próxima contratación que non vaia a pleno será denunciada.---4.- Di que o concello lle está pagando varias facturas á empresa “Cooperaciones
Administrativas” por depuración do padrón de urbana deste concello, e pregunta cal é o
montante anual destas facturas. O Sr. Alcalde respóndelle que neste momento non ten datos ó
respecto, pero que llos poden facilitar nas oficinas municipais. O Sr. Secretario di que entre o
anos anos 1996 e 2002 houbo unhas dúas mil duascentas licencias, o que sae a unhas
catrocentas corenta por ano, e que tamén se ocupan dos cambios de titularidade. O Sr. Sisto di
que só por este concepto o concello pagou no ano 2002 uns trinta e cinco mil euros, que unidos
a outros capítulos chegou case ós corenta e dous mil euros. Respóndeselle que esta contratación
se aprobou en pleno fai seis ou sete anos. O Sr. Sisto opina que con estes cartos se podería
contratar a dúas persoas en exclusiva para realizar este trabalo, e fomentar así o emprego. O Sr.
Alcalde manifesta que esta labor conleva bastantes papeleos. O Sr. Sisto segue dicindo que no
ano 2002 se pagaron outros sesenta e tres mil euros pola dixitalización do arquivo catastral. O
Sr. Secretario respóndelle que esta documentación non estaba aquí, que foron a Facenda a
buscalo e que o informatizaron. O Sr. Sisto pregunta se se fixo contratación específica para a
dixitalización do arquivo, e o Sr. Alcalde responde que neste momento non o sabe. O Sr. Sisto
manifesta que se pagan uns seis mil euros ó mes, cando opina que lóxicamente se debería facer
unha contratación pública, e que se poderían presentar varias ofertas, e que lle aprece que unha
obra pechada se fracciona para non face-la contratación pública. O Sr. Alcalde respóndelle que
se lle pode informar de todo o referente a esto nas oficinas municipais.Toma neste momento a palabra o Sr. Noriega Sánchez, e:--------
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1.- Opina que, respecto ás obras da línea férrea Redondela-Santiago, o concello deixou
de ser un interlocutor válido e é só un transmisor. Di que coa información se mercadea, e que
hai que acostumarse a que esto é un dereito, que deberían ter avisado a tódolos grupos
municipais para a reunión que houbo, e que se aforrarían problemas se se actuase dun xeito
diferente. Manifesta que non hai unha memoria explicativa do proxecto e un estudio de impacto
ambiental, que hai que pedilos. Opina que esto vai seguir e que vai traer problemas a outros
lugares. O Sr. Alcalde responde que ésa é a opinión do Sr. Noriega, e o criterio que el usa.------2.- Manifesta que, no tema do transporte escolar, se falara de que había un compromiso
firmado de que o concellovai a financia-lo 100%, e quere saber cómo está este asunto. O Sr.
Alcalde responde que de momento non se fixo nada por escrito, pero que se estudiará.-3.- Di que no programa electoral do PP, aparecía que se iba arrranxa-lo pavillón da
Ramallosa, e pregunta se se ten previsto facelo a corto ou medio prazo. O Sr. Alcalde
respóndelle que se fará cando haxa dotación presupostaria ou se meta en un plan.-------4.- Pregunta cándo se saberá algo dos novos presupostos, e se se van cumpli-los plazos.
Respóndeselle que se están elaborando, e que se traerán a pleno. O Sr. Noriega recorda que os
do ano que vén teñen que estar listos antes do 15 de outubro.--5.- Pregunta se se está facendo algún trámite co Ministerio de Fomento polo tema das
minirotondas da N-550, xa que son un perigo e a xente pasa por enriba. O Sr. Castroagudín
responde xa se consultou a Fomento e que, segundo eles, as rotondas están perfectamente feitas
e que non pensan facer nada polo momento.--6.- Di que levamos seis anos cun Secretario Accidental no concello e que hai rumores de
que vai vir un novo Secretario. Pregunta que hai de certo nesto. O Sr. Alcalde responde que esta
persoa que vai vir o fará en Comisión de Servicios, e que xa se mandou a solicitude a Madrid
para que dean a autorización necesaria, para que poida comezar o antes posible.
7.- Manifesta que respecto á variante da C-541, o Sr. Alcalde sempre dixo que se estaba
encima da C.P.T.O.P.V e ó lado dos veciños, e que houbo posicionamentos da corporación en
contra do impacto sobre os núcleos tradicionais e tamén se habilitou ó Sr. Alcalde para negociar
coa Consellería. Segue dicindo que nese momento o sr. Alcalde argumentara que o Conselleiro
non o recibira, pero que agora hai outro Conselleiro. Pregunta cál é agora a actitude, e manifesta
que o seu grupo cre que o Sr. Alcalde está ó lado da C.P.T.O.P.V. e encima dos veciños. Pide
que se cumplan os acordos e que o Sr. Alcalde asuma o seu papel, e que non adopte unha
postura de sumisión, senón que negocie coa Consellería en igualdade. O sr. Alcalde di que
sempre fixo o que puido, e que no seu momento irá a onde faga falla.--Toma neste instante a palabra a Sra. Bugallo, e:--------1.- Manifesta que pasan os anos e que se din cousas neste pleno e que logo non se
executan. Di que quere lembrar que o grupo municipal do BNG presentara unha moción, que se
aprobou, sobre a solicitude do informe de impacto ambiental de “Maderas Amazonas”, e que a
día de hoxe non o viron.O Sr. Alcalde responde que neste momento non ten datos ó
respecto.---Toma finalmente a palabra o Sr. Parajó Liñares, e:-----1.- Di que, por alusións á súa persoa, quere respostar que parece que o representante no
grupo mixto está ó mesmo tempo no goberno e na oposición, e que lle dá a impresión de que a
algunhas persoas lle molesta. Di que está informado do tema de Osebe porque é de alí, porque o
sufre, e que tampouco a él lle avisaron para ningunha reunión. Manifesta que estivo cos veciños,
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cos de arriba, cos de abaixo, e que estivo no levantamento de actas. Segue dicindo que estivo
tamén encima do tema da Pedreira, que tomou a iniciativa para solicita-lo paso subterráneo, que
foi denegado, e que parece que agora todo o mundo quere levar méritos. Manifesta que a
empresa non iba poñer nin auga nin alcantarillado, pero que agora sí os vai poñer, e que sabe
que é verdade o que dixo o Sr. Conde sobre os toxales, porque anda o concello de arriba para
abaixo. Di, finalmente, que non é ningún privilexiado, senón que o seu traballo lle permite ter
bastante tempo libre, e que recorre o concello de punta a cabo.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.
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BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN OR DINARIA DO PLENO DO CONCELLO
QUE TIVO LUGAR O DÍA 26 DE SETEMBRO DE 2003.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 Cea Ferreiro
D. José Albino Vázquez Pallas
D. Manuel Cao Fuentes
D. Martiño Noriega Sánchez
D. Rafael Carlos Sisto Edreira
Dª Soedade Amieiro Rodríguez
Dª Ánxela Bugallo Rodríguez
D. Alexandre Leis Carlés
D. Manuel Tallón Mesías
D. José Carlos Rego Jorge
D. F. Manuel Parajó Liñares

Na casa do concello de Teo, a vinteseis de
setembro de dous mil tres.-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 o concelleiro D. Germán
Antonio Conde Tarrío.-----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
Secretario:
presentes desexa formular observacións ó borrador
D. Jesús Naveira Vázquez.
da acta da sesión que tivo lugar o día 24 de xullo
pasado, e que foi distribuido coa convocatoria da
actual.-----O Pleno do concello, por unanimidade dos
dezaseis asistentes, sendo o número legal o de dezasete, acorda aproba-lo borrador da acta da
sesión do día 24 de xullo tal e como foi redactado, e que se rexistre no libro correspondente.----2.- REGULAMENTO ORGÁNICO.
3.- MOCION BNG REGULAMENTO ORGANICO .--------4.- MOCION PSOE REGULAMENTO ORGANICO .-------5.- MOCION PSOE REGULAMENTO ORGANICO .-------O Sr. Alcalde informa que se chegou ó acordo de que estes puntos van quedar sobre a
mesa para estudia-lo regulamento máis a fondo e ser logo traído a un pleno posterior.--6.- FESTIVOS LOCAIS 2004 .-------O pleno do concello, por unanimidade dos dezaseis asistentes, sendo o número legal o
de dezasete, acorda declarar como festivos locais para o ano 2004, os seguintes:
- Festividade da Ascensión.---- San Martiño (11 de novembro).------- (Suplente) Martes de Antroido.--------
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7.- PROXECTO EDAR PONTEVEA .-------O Sr. Alcalde informa de que a Consellería de Medio Ambiente solicita este acordo
plenario, para continua-lo expediente. Di que esta depuradora, como todos saben, é moi
necesaria, porque as dúas que hai neste momento para cubrir esa zona, non sirven. Di que se
deron tódolos pasos necesarios, se comprou a finca, se fixo o proxecto e que agora reclaman
esta certificación, xa que o Conselleiro de Medio Ambiente xa se mostrou a favor.------O Sr. Leis pregunta se os terreos xa están adquiridos, e o Sr. Alcalde respóndelle que xa
están adquiridos desde a anterior lexislatura. O Sr. Leis manifesta que o seu grupo vai a votar a
favor, aínda que botan en falta un plan integral de saneamento para Teo. O Sr. Alcalde responde
que un plan desas características custa moitos millóns, e que un quilómetro de saneamento
custa aproximadamente uns corenta mil euros(sete millóns de pesetas). Di que xa está parte do
concello saneado, que se está coa rede de Calo, aínda que faltan algúns lugares, como Texexe,
Ameneiro, Cesar, etc., e que se espera que se poidan sanear en breve. Di que a depuradora custa
máis de tres millóns de euros(cincocentos millóns de pesetas) e que vai ser unha depuradora
modelo. Segue dicindo que o grupo de goberno, ó igual que todos, quere o saneamento integral,
porque os pozos están contaminados e se están producindo moitos verquidos, que quizais se
terá que acudir a un crédito, pero que no seu momento se tocará o tema. O Sr. Leis maifesta que
fixo esta reflexión no senso de que é prioritario que haxa un plan escrito, no que se incorpore
este proxecto e outros, no que hai que facer tamén un estudio orzamentario, estudios de
poboación actual e previsión de futuro. Cre que tamén habería que contemplar outras
depuradoras e estudiar ónde van a ir colocadas, para ir traballando de maneira planificada. O Sr.
Alcalde respóndelle que o grupo de goberno coñece-lo sentir e as necesidades dos veciños deste
concello.----O Sr. Noriega manifesta que o grupo municipal do BNG xa demandara na anterior
lexislatura un plan integral de saneamento, e que tamén consideran que esta depuradora é moi
necesaria, xa que as existentes, agás a dos Tilos, están colapsadas. Opina que o plan integral é
moi importante, porque agora non se coñecen os prazos nin os criterios que se utilizan para
sanear antes uns lugares ca outros, e que se existise un plan integral, os veciños saberían estas
cousas, porque agora parece que o saneamento sexa un privilexio en vez de un dereito.
Demanda transparencia neste tema , e saber cándo se van sanea-los distintos lugares e baixo qué
criterios se fai.--------O Sr. Parajó opina que éste é un tema moi importante porque hoxe en día os veciños
reclaman auga e saneamento, e di que o Sr. Alcalde sabe que el fixo varias propostas neste
senso para diferentes lugares do concello. Cre que hai que levalo adiante, e que se non hai
financiación, que hai que buscala. Manifesta que agarda que a nova depuradora chegue a
funcionar tan ben como a de Calo, e que funcione o antes posible.------O pleno do concello, por unanimidade dos dezaseis asistentes, sendo o número legal o
de dezasete, acorda:-1º.- A aprobación do anteproxecto “Colectores Xerais e E.D.A.R. en Pontevea.Teo(A
Coruña)”.---2º.- Solicitar, ó Organismo Autónomo Augas de Galicia, o financiamento do 100% do
custo das obras.------3º.- Comprometerse á entrega dos terreos e auga necesarios para a execución das obras,
así como tódalas autorizacións administrativas necesarias para a realización destas.-----4º.- A renuncia expresa á retención de calquera tipo de taxa, canon ou importo de
carácter local con motivo das obras.---
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5º.- Que se expoña ó público o anteproxecto durante 20 días hábiles.---6º.- O compromiso de asumi-la explotación, mantemento e conservación das obras, e de
efectua-los traballos ordenados pola inspección facultativa despois da súa execución.---7º.- O compromiso de actualización das tarifas pola prestación do servicio na medida
axeitada ó custo das obras que se realizan, e a súa explotación e amortización.-8º.- Facultar ó Sr. Alcalde-Presidente para solicita-lo financiamento.----8.- MOCION BNG ZONAS VERDES DOS TILOS .O Sr. Noriega Sánchez manifesta que retira esta moción porque non se presentara como
tal moción, senón como un rogo. Di que, de tódolos xeitos, seguen existindo deficiencias , xa
que hai queixas e piden unha periodicidade no servicio de mantemento das zonas verdes. O Sr.
Alcalde responde que casualmente onte houbo unha reunión co responsable da empresa, e que
se van soluciona-las cousas.-9.- MOCION PSOE MARQUESIÑA EN PENELAS.------O Sr. Leis Carlés dá lectura á moción do grupo municipal do PSdeG-PSOE sobre ”Os
problemas na aldea de Penelas, parroquia de Cacheiras(marquesiña, estrada Montouto-Penelas,
etc.)”, e que copiada literalmente, di o que segue:”ASUNTO: Problemas na aldea d e Penelas,
parroquia d e Cacheiras (marquesiña, estrada Montouto - P en ela s, etc.).=EXPOSICIÓN DE
MOTIVOS:=No aldea de Penelas, parroquia de Cacheiras, fai xa tres meses, un automóbil
derrubou unha marquesiña que é moi utilizada polos xoves estudiantes desta zona. A pesares de
que o asunto xa foi denunciado varias veces ás autoridades municipais por parte dos
veciños/as, a situación permanece inalterada. Moi axiña comeza o curso escolar e os rapaces
da zona non teñen onde resgardarse mentras chega o autobús escolar. Ademais, os restos
metálicos da anterior marquesiña constitúen un serio perigo para os viandantes, coches e mesmo
para os nenos que viven nos arredores.=Asimesmo, na mesma aldea de Penelas, nun tramo
importante dunha vía moi transitada como é a estrada Penelas - Montouto, a construcción
que se está a facer dun edificio de vivendas ocasionou o taponamento dun tramo importante
das cunetas, o que, ó ser nunha zona con gran pendente, provoca acumulación de lama e
escorrentías de auga na estrada, moi perigosas para o tráfico rodado e viandantes.=ACORDO:=
Se proceda, por parte das autoridades municipais competentes, a: - Instalar urxentemente unha nova
marquesiña antes de que comece o curso escolar e retira-los perigosos restos metálicos da
anterior.=- Instar á empresa promotora do edificio de viviendas en construcción no tramo
da estrada Montouto-Penelas, á reposición inmediata do tramo de cunetas afectado pola
devandita obra e a limpeza regular dos lameiros provocados pola mesma”.----O Sr. Leis manifesta que esta moción se presentou o 12-09-03, e que ese día a
marquesiña non estaba colocada. Di que o seu grupo pretende facer unha oposición constructiva
e non atacar ó grupo de goberno, pero que deben dicir estas cousas porque os veciños reclaman
uns servicios. Segue dicindo que sempre se alegrarán de que calquera das súas mocións sexa
atendida, e de que as cousas se fagan, pero que no que non están de acordo é que o Sr. Alcalde
use o seu gabinete de prensa para mentir, como fixo nun comunicado que saiu publicado oito
días despois da presentación da moción, dicindo que cando a moción se rexistrou xa estaba a
marquesiña colocada, e que a moción se presentou un venres, e que o mércores efectivamente
estaba colocada a base da marquesiña, pero non ésta, nin o estaba o xoves. O Sr. Alcalde
respóndelle que ten unha traxectoria de anos que o abalan, e que non sabe cómo saiu publicada
a noticia, que de tódolos xeitos se fai responsable da nota de prensa, pero que baixo ningún
concepto é culpable de mentir. Di que esta marquesiña a rompeu un coche un día pola noite, e
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que ningún veciño viu quén foi, polo que se encargou á policía local que buscase ós
responsables, que a día de hoxe aínda non apareceron. Opina que, de tódolos xeitos, nunca foi
necesario presentar unha moción para solicita-la colocación ou o arranxo dunha marquesiña. Di
que, aínda que é un tema importante, sempre bastou con chamar ó concello cando se veu que
unha marquesiña estaba rota, e que o que posiblemente non saiba o Sr. Leis Carlés é que tanto
esta marquesiña como outras para a Florida e Vilariño estaban encargadas e foron colocadas o
mesmo día. Segue dicindo que, de todas maneiras, respecta a moción do grupo municipal
socialista, aínda que o grupo de goberno non a vai apoiar. O Sr. Leis opina que atopa unha
sospeitosa sintonía entre o Sr. Alcalde e o Sr. Parajó, porque di que este último utilizou a mesma
argumentación na Comisión Informativa na que se falou o tema. O Sr. Alcalde respóndelle que
o Sr. Parajó chama ó concello cando existe un problema deste tipo, porque leva aquí moitos
anos e sabe cómo funcionan as cousas. O Sr. Leis manifesta que a política do grupo socialista só
a determina o mesmo grupo, e que se presentaron esta moción foi porque responde ás queixas e
á defensa dos intereses veciñais, que houbo persoas que se cansaron de chamar ó concello e que
non se lles fixo caso. Segue dicindo que esta moción non se refire só á marquesiña, que existe
outro problema co estado da estrada, por causa dunha edificación que se está construíndo, que
provoca que a auga baixe toda para abaixo, porque as cunetas están en moi mal estado, que hai
lameiros e outros graves transtornos para os veciños que pasan por alí diariamente, e que esixen
unha solución inmediata. Opina que a solución é doada, e que pasa por chamar á empresa que
está facendo esa edificación, para que abran as cunetas, ou poñan tubos.--------A Sra. Bugallo manifesta que xa que foi un coche o que rompeu a marquesiña, que se
pode usa-lo Consorcio de Seguros, xa que sería unha pena perder estes cartos. O Sr. Secretario
di que a anterior marquesiña que rompeu deste xeito foi na Florida, que se fixo a reclamación
ó Consorcio, e que a día de hoxe, bastante tempo despois, aínda non mandaron os cartos. A
Sra. Bugallo dí que, aínda que tarden bastante, é unha pena perder ese diñeiro.------O Sr. Noriega manifesta que o seu grupo vai apoiar esta moción porque a empresa que
está construindo esa obra ten en moi mal estado a estrada e as cunetas.O Sr. Parajó opina que se de algo pode presumir este concello é de ter unhas boas
marquesiñas e un bo alumeado público, e que se a marquesiña rompeu e agora xa está posta,
que de acordo. Por alusións do Sr. Leis, manifesta que na súa intervención na Comisión
Informativa, simplemente expresou o que sentía ó respecto deste tema. Di que, con respecto ó
tema desa obra, que o concelleiro de obras terá que ver de mirar cómo están as cousas, e
soluciona-lo problema.---O Sr. Leis manifesta que nos cincuenta metros de fronte que aproximadamente ten a
obra, as cunetas están taponadas, e que unha promotora non pode estar meses e meses
estragando a vía pública, e di que lle gustaría saber se a día de hoxe se tomou algunha medida.
O Sr. Alcalde respóndelle que non ten datos neste momento, que non sabe se se lles mandou xa
un oficio ou se lles chamou, pero que se non se fixo, se fará de xeito inmediato.
O Sr. Sisto Edreira manifesta que, máis alá das deficiencias das cunetas, esta obra
plantexa outros problemas, que xa os mirou co Sr. Secretario. Di que esta empresa está
construindo no único sitio no que nesa zona se pode construir este tipo de edificación, e que se
se miran os planos, aparece a obra sobre unha estrada de 12 metros de ancho, o cal supón que
ten que haber seis metros desde o centro da pista á liña de edificabilidade, e que lle parece que
alí só hai uns catro metros. Fai a petición formal de que se envíe ó técnico a comprobar esta
cuestión. O Sr. Alcalde respóndelle que ó concello chega o proxecto visado polo colexio de
arquitectos, se fai un informe técnico, se leva a Comisión de Goberno, e que se todo é legal, se
lle dá licencia, pero que despois de rematadas as obras e comprobado polos técnicos que todo

Página 5 de 19

responde ó proxecto presentado, se lles dá a licencia de primeira ocupación, pero que de tódolos
xeitos, se pode enviar alí ós técnicos a comprobar cómo están as cousas.--------O Sr. Parajó di que coñece esta obra porque era dun señor da Coruña que lla vendeu a
un señor de Cacheiras, e que alí Concentración Parcelaria se comprometera a amplia-la estrada e
que non o fixo, non sabe por qué. Manifesta que agarda a que antes de recolle-la estrada, se lles
faga ampliala. O Sr. Alcalde di que nunha sesión plenaria, celebrada non recorda se na pasada
lexislatura ou na anterior, se lle pediu a Concentración Parcelaria que deixase tódalas pistas con
dez metros de ancho, pero que non fixeron caso.-------Sometida a votación, a moción acada sete votos a favor(dos Sres. Leis Carlés, Tallón
Mesías, Rego Jorge, Noriega Sánchez e Sisto Edreira, e das Sras. Bugallo Rodríguez e Amieiro
Rodríguez) e nove en contra(dos Sres. Blanco Martínez, Castroagudín Valladares, Cajaraville
Campos, Mata Iglesias, Aller Suárez, Cea Ferreiro, Vázquez Pallas, Cao Fuentes e Parajó
Liñares), polo que resulta rexeitada.--10.- MOCION PSOE ESTRADA PEDREIRA-CALO .-------O Sr. Leis Carlés dá lectura á moción do PSdeG-PSOE sobre “O asfaltado e arranxo da
estrada entre a Pedreira e Biduido en A Pedreira-Calo”=EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:=O
tramo da estrada entre A Pedreira e Biduido en A Pedreira - Calo presenta unhas condicións insoportables
para o vecindario da zona.. Hoxendía é un auténtico lameiro que dificulta o tráfico rodado e o
acceso dos veciños/as ás súas vivendas. Ademais ten unha arqueta reventada. A situación
permanece inalterada desde fai case dous anos, pese a distintas promesas e compromisos de arranxo por
parte do alcalde Armando Blanco e do seu equipo de goberno.=Estamos a piques de entrar no outono e
coa chegada das choivas a situación pode empeorar de maneira significativa, coa agravante de que non se
poderá arranxar a situación, cando menos, ata a primavera do vindeiro ano.=ACORDO:=Se proceda
de inmediato ó asfaltado da devandita vía e ó arranxo xeral do tramo, á reposición da arqueta, etc.,
antes da chegada das choivas. Para responder ós compromisos adquiridos no seu día, o asfaltado
ha de facerse de aglomerado e non limitarse a extender un baño de area con
chapapote.”.--O Sr. Leis manifesta que o grupo de goberno recibiu, ó igual que o seu grupo, un escrito dos
veciños relativo á súa problemática, que se ven arrastrando desde fai dous anos. Di que fai dous ou tres
días estivo por alí, que urxe buscar unha solución, e que hai bastante confusión sobre quen vai
asfalta-la estrada. Segue dicindo que de maneira extraoficial oeu que os que fixeron o
saneamento non o van a facer, e que o fará o concello, polo que pide que llo aclaren.
Manifesta que o autobús do colexio non pasa por alí, e que os rapaces teñen que
desplazarse case ata a Casalonga, que as cunetas parecen trincheiras, porque son moi
fondas, o que supón un perigo para os viandantes e para os coches, e que cando chova
será peor; tamén está o problema das arquetas, que di que quedaron moi altas, e que
cando se asfalte se agravará máis o problema. Opina que hai que acometer esta obra,
porque as condicións son lamentables, e reitera que lle gustaría saber quén vai acomete-la
obra e cando, e se hai algunha partida orzamentaria para esta obra. O Sr. Alcalde
respóndelle que ésta é unha obra que ten que acometer Fomento, que iban asfaltar e que
se parou para poñerlle os tubos, o saneamento e a auga ós veciños. Di que tiveron unha
conversa para ver se eles iban poñe-lo saneamento, e tamén para ver qué pasaba coas
beirarrúas, que estivo co vicepresidente da Deputación, e que foron ver ós responsables
das obras, que foron cos técnicos para pedi-lo ensanchamento do río Tinto e ve-lo radio
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de entrada na estrada da Deputación, que explicaron o que querían facer, como por
exemplo un paso subterráneo, e que estas peticións xa se fixeran por escrito no ano 2000 e
que recentemente aínda se reiterou noutras cartas ó Subsecretario de Infraestructuras e ó
Ministro de Fomento. Segue dicindo que, aparte desto, están hoxe alí os técnicos porque
chamaron onte de Fomento, e que se quere que coloquen eles as farolas, que se non se
solucionan os problemas, o Ministro de Fomento quedou de recibilo en Madrid, e que o
grupo de goberno está facendo xestións, que para eso hai papeis que o proban e que non
os inventaron. Con referencia a esa estrada, di que se parou para poñe-la auga e o
alcantarillado, e que a representante da administración, Dª Isabel Pardo de Vera lle dixo ó
Sr. Castroagudín que iban asfaltar a semana que vén, e que tanto o Sr. Castroagudín como
o Sr. Parajó se preocupan deste tema porque son de alí. Di que, aparte desto, seguen coas
negociacións con Madrid e pendentes de que o Ministro solucione o tema ou os reciba.
Conclúe manifestando que o grupo de goberno respecta a moción presentada e respecta ós
veciños, que queren que se arranxe todo canto antes, que se solucione o problema das
farolas e as beirarrúas e que tamén se encargou unha marquesiña.
O Sr. Noriega di que non lle quedou claro se se vai asfalta-la pista, e o Sr. Alcalde
reitéralle que a pista a vai asfaltar Fomento, e que, en último extremo, o fará o concello. O
Sr. Noriega dille que a cuestión é que se asfalte, e que o seu grupo non ten ningún
inconvinte en apoiar esta moción. O Sr. Alcalde di que cando fala, o fai con datos, e que o
grupo de goberno non fai demagoxia, senón que traballa polos veciños.--O Sr. Parajó manifesta que coñece a obra desde o principio, e que pasa por alí
tódolos días. Di que parte da base de que a estrada non tiña que ir por alí, pero que os
sres. que pintan as estradas en Madrid pensan que é face-las cousas todo recto, sen
coñece-lo terreo. Opina que a estrada queda estreita e a rotonda queda mal, e di que o
tramo sen asfaltar o iban a asfaltar os da RENFE, e que el dixo que non se debía asfaltar
ata que se puxese o alcantarillado, polo que se parou o asfaltado. Manifesta que foi de
segundas por alí e que dixo que había que cambia-los tubos, que el non vai por alí de
pascuas en venres, e que por eso ve as cousas. Opina que hai que deixarse de demagoxias,
e que quen ten que face-las obras é RENFE, polo que hai que arranxa-los problemas en
Madrid e na Deputación.---O Sr. Leis manifesta que se lles está chamando demagogos ós veciños, que se se
fixo algo foi gracias á movilización veciñal, e que se se acaba solucionando será tamén
gracias á movilización veciñal. Di que xa non sabe quen é o que vai arranxa-lo problema,
e que o que queren saber é se esta vía se vai asfaltar ou non, quén a vai asfaltar, cál é a
solución técnica e que se o vai facer o concello, se se vai contemplar nos próximos
presupostos. Segue dicindo que o Sr. Alcalde pode te-la certeza de que presentaron esta
moción con ánimo constructivo xa que ese é o seu papel, e non con carácter demagóxico.
O Sr. Alcalde respóndelle que respecta a moción e o sentir dos veciños, pero que cando o
Sr. Leis e o seu grupo ven que se vai facer algo, traen en seguida unha moción, e opina
que eso é demagoxia. Di que a Sra. Pardo de Vera lles dixo que iban asfaltar a semana que
ven, e que se non o fai Fomento, o fará o concello, pero que, de tódolos xeitos, nos
presupostos xa hai cartos para obras, non habendo que especificar ésta en concreto, pero
que se Fomento fai as obras, se aforrarán moitos millóns que son bos para empregar
noutros lugares do concello.---O Sr. Noriega di que este tema lle recorda a unha canción titulada “Sr. Ministro,
por favor, arréglenos la carretera”, e que é evidente que esto é unha necesidade, que as
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parroquias non son propiedade dos concelleiros, e que cando hai algún problema, a súa
obriga é de transmitilo.
O Sr. Alcalde manifesta que o grupo de goberno non vai apoia-la moción, porque
as xestións para amaña-lo problema se están facendo.---Sometida a votación, a moción acada sete votos a favor(dos Sres. Leis Carlés, Tallón
Mesías, Rego Jorge, Noriega Sánchez e Sisto Edreira, e das Sras. Bugallo Rodríguez e Amieiro
Rodríguez) e nove en contra(dos Sres. Blanco Martínez, Castroagudín Valladares, Cajaraville
Campos, Mata Iglesias, Aller Suárez, Cea Ferreiro, Vázquez Pallas, Cao Fuentes e Parajó
Liñares), polo que resulta rexeitada.--11.- MOCION PSOE OBRAS EN PARQUE MONTOUTO .----O Sr. Leis Carlés dá lectura a moción do PSdeG-PSOE sobre “As obras en Parque
Montouto”, que copiada literalmente, di o que segue:”Con data de 7 de xuño de 2002 (Rexistro
de entrada número1180), o Grupo Municipal Socialista presentou unha moción na que se pedía
literalmente:”... o cumprimento do compromiso adquirido polo Sr. Alcalde de tal maneira que,
antes 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 de 2000), previa información detallada do proxecto ós afectados: =- o 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. ".=Esta moción foi rexeitada nunha sesión
plenaria posterior cos votos en contra do Alcalde, Armando Blanco, e o seu Grupo Municipal,
mailos concelleiros Parajó e Hombre.=Curiosamente, en datas moi recentes, pouco antes das
últimas eleccións municipais, uns obreiros, supostamente encargados polo concello, levaron a
cabo unhas obras de reparación de bordillos.=Da obra restante, non hai máis informacións que
as aportadas por membros da Xunta Directiva da AA. VV. "Parque Montouto" segundo as
que estas obras xa foran presupostadas e adxudicadas a unha empresa.=PREGUNTAS:=¿É esto
certo?=¿Por qué, entón na pasada lexislatura o Alcalde Armando Blanco e os
concelleiros do seu grupo e concelleiros afíns votaron en contra da moción presentada
polo grupo Municipal Socialista?=¿En qué consisten estas obras, a cánto ascende o seu custe
económico, a qué empresa foi adxudicada, en qué data o alcalde asinou a adxudicación e cál é o
proxecto técnico?=Se as obras están adxudicadas, ¿Por qué, entón non
comezaron?=MOCIÓN:=No caso de que non se tomara ninguna decisión ó efecto, propoño:=1.- A
habilitación das partidas orzamentarias pertinentes para proceder á execución das devanditas
obras (arranxo de beirarrúas con canalización subterránea das baixantes das pluviais,
adecentamento das beirarrúas, limpeza e pintado; reparación do firme dos viais e sinalización
vertical e horizontal das rúas) antes de que remate o presente ano 2003.=2.- Presentación previa ós
veciños/as de Parque Montouto do proxecto técnico das obras.”.--O Sr. Leis manifesta que os veciños están esperando unha resposta, nun senso ou
noutro. O Sr. Alcalde responde que o Sr. Leis non presentou nada ó respecto cando era
Presidente da AAVV, e que non o debeu facer moi ben cando lle fixeron unha moción de
censura. O Sr. Leis di que o Sr. Alcalde non debe estar moi ben informado, cando na mesa de S.
Sadurniño gañou o PSdeG-PSOE con bastante diferencia. O Sr.Alcalde dille que, de tódolos
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xeitos, a empresa que vai pinta-las beirarrúas o vai facer con pintura especial para que non entre
a auga nos garaxes, que están pendentes de que lles manden esa pintura e que cando lles chegue
o presuposto, se empezará en canto se poida.-O Sr. Noriega manifesta que a día de hoxe é unha realidade que non temos listos os
orzamentos, que urxe facer unha planificación e que roga que se presenten os orzamentos antes
de que se incumpla o prazo. O Sr. Alcalde respóndelle que o grupo de goberno fala con feitos, e
que se traerán moi pronto.----O Sr. Parajó manifesta que non se trata de que todo o presuposto vaia para Parque
Montouto e que os outros lugares se queden sen nada, pero que o que sexa necesario facerse,
hai que facelo.--O Sr. Leis di que é consciente de que non se poden acometer tódalas obras, pero que o
Sr. Alcalde leva moito tempo comprometéndose a facelo xa, e que agora volveu a
comprometerse coa actual xunta directiva unhas semanas antes das eleccións, e que mandou ós
obreiros municipais para alí en pleno proceso electoral.O Sr. Alcalde reitéralle que se fará cando
chegue a pintura.-----O Sr. Noriega manifesta que hai un compromiso e que hai que cumplilo, e non volver ó
localismo. Di que, como ven lóxica a iniciativa, a van apoiar.-Sometida a votación, a moción acada sete votos a favor(dos Sres. Leis Carlés, Tallón
Mesías, Rego Jorge, Noriega Sánchez e Sisto Edreira, e das Sras. Bugallo Rodríguez e Amieiro
Rodríguez) e nove en contra(dos Sres. Blanco Martínez, Castroagudín Valladares, Cajaraville
Campos, Mata Iglesias, Aller Suárez, Cea Ferreiro, Vázquez Pallas, Cao Fuentes e Parajó
Liñares), polo que resulta rexeitada.--12.- MOCION PSOE OBRAS FERROCARRIL .-------O Sr. Leis Carlés dá lectura á moción do grupo municipal do PsdeG-PSOE sobre “As
obras do ferrocarril no lugar da Pedreira, parroquia de Calo”, e que copiada literalmente, di o que
segue:”Desde fai xa varios m eses o Ministerio de Fomento está a realizar unhas obras no lugar
de A Pedreira, parroquia de Calo, consistentes nun novo trazado da estrada comarcal A Ramallosa-Bertamiráns, para executa-lo desvío ocasionado pola eliminación do paso a nivel de Osebe, con
motivo das novas obras do ferrocarril.=Hoxendía nesta obra pódese percibir que a nova estrada
presenta deficiencias que provocan o lóxico malestar veciñal: ancho insuficiente, inexistencia de
beirarrúas e iluminación na ponte que atravesa as vías do tren, estreitez da ponte que
atravesa o Río Tinto na Pedreira.=Por todo o anteriormente exposto, propoño ó Pleno desta
Corporación a adopción do seguinte ACORDO:=1. Esixir do Ministerio de Fomento a inmediata
paralización das obras.= 2. Replantexa-lo proxecto de tal maneira que prevea:=a) Ampliación
da estrada ata os 8 metros como mínimo.=b) Iluminación e beirarrúas na ponte que atravesa as
vías do tren.=c) Ampliación da ponte que atravesa o Río Tinto no lugar de A Pedreira.= d)
Presentación pública do novo proxecto ós veciños/as afectados.”-------O Sr. Leis Carlés manifesta que a partir desta moción, que recolle as demandas
veciñais, o Sr. Alcalde, dezanove días despois, enviou un escrito a Fomento. Opina que o
proxecto estivo mal plantexado desde o principio, e que algunhas das modificacións
empeoraron as cousas. Pregúntase en qué medida é responsabilidade do grupo de goberno,
porque estas obras estanse facendo en territorio municipal e tería que preocuparse un
pouco máis o grupo de goberno. Cre que un equipo que xestiona e traballa como o ten que
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facer , tería que estudia-las cousas cos técnicos, e di que cando se lle plantexan cousas
razonables ós equipos técnicos das distintas administracións, que soen ser sensibles a estas
peticións. Di que a ponte está sen iluminar, que a saída das fincas despois da ponte está
moi mal, e que despois das poucas choivas que caeron ata o momento, xa empozou. Segue
dicindo que hai problemas na saída da estrada nova á vella, que o río está cheo de
escombros e que non se fixo o ensanchamento da ponte. Opina que cando caian choivas
torrenciais, que haberá moitos problemas, e que lle parece difícil que certos vehículos de
longas dimensións poidan xirar alí. Pide que se asuman as responsabilidades que
correspondan a cada un.----O Sr. Alcalde manifesta que a moción se presentou o 04-07-03, pero que a
comunicación que se enviou a Fomento saeu o 25-04-03, con rexistro de saída 1025, á que
dá lectura. Di que o Sr. Leis se quere facer garante deste tema varios meses despois, cando
xa o grupo de goberno leva tanto tempo co tema.O Sr.Noriega manifesta que no anterior pleno o seu grupo presentou unha moción
por urxencia na que se pedía que se solicitase máis información, que se pedise a memoria
explicativa do proxecto e o estudio de impacto ambiental, xa que di que eso sí é
responsabilidade do concello. Opina que as melloras que se produciron se deberon á
presión veciñal, e que había que ter unha determinada información, e facilitala, e que non se
fixo, polo que di que se ve que aquí só funciona a presión veciñal. O Sr. Alcalde manifesta
que o grupo de goberno sempre mira polo ben dos veciños. O Sr. Noriega di que o BNG, a
través do seu deputado en Madrid, reclamou esa memoria, e que están á espera da
información do Ministerio, que tan pronto a teñan a trasladarán ó concello.--------O Sr. Parajó di que el mesmo fixo xestións para a ampliación da ponte, e que de
Fomento responderon que xa se fai un desvío onda o lavadoiro, e que din que non vai
haber retención de auga. Opina que seguirá habendo problemas, pero que os de Fomento
insisten en que non, que xa houbo inundacións outros anos, e que haberá que agardar a ver
qué pasa.---O Sr. Alcalde manifesta que esta moción lle parece igual á outra que se presentou, e
que polos mesmos motivos, o grupo de goberno non a vai apoiar, xa que di que tódalas
explicacións están dadas.
O Sr. Leis di que cre que algunha experiencia ten en negociacións de obras de
infraestructura con institucións superiores, e que en todo momento teñen que estar ó tanto
os técnicos, e que logo se reúnen cos responsables municipais con papeis sobre a mesa.
Opina que xestionar un concello non consiste en enviar papeis, senón en estudia-las cousas.
Di que o Ministerio recoñeceu implícitamente que ésta non é a mellor solución, que as
melloras que se conseguiron foi gracias á presión veciñal, pero que aínda así o proxecto é
unha chapuza. Opina que o Sr. Alcalde só é responsable indirecto e que non se cumpliron
tódolos compromisos acadados cos veciños.------O Sr. Noriega opina que o conseguido ata o momento foi gracias á movilización
veciñal, e que, aínda que apoiar esta moción sexa un acto simbólico, que o seu grupo vai
votar a favor.----
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O Sr. Parajó cre que Fomento vai dar solucións unha vez estean inauguradas as
obras e haxa accidentes, e que se non entenden polas boas, o terán que facer despois cando
pase algo, coma no caso da “Volta de Cobas”.----Sometida a votación, a moción acada sete votos a favor(dos Sres. Leis Carlés, Tallón
Mesías, Rego Jorge, Noriega Sánchez e Sisto Edreira, e das Sras. Bugallo Rodríguez e Amieiro
Rodríguez) e nove en contra(dos Sres. Blanco Martínez, Castroagudín Valladares, Cajaraville
Campos, Mata Iglesias, Aller Suárez, Cea Ferreiro, Vázquez Pallas, Cao Fuentes e Parajó
Liñares), polo que resulta rexeitada.--13.- MOCION PSOE VARIANTE C-541 .---O Sr. Leis Carlés dá lectura á moción do grupo municipal do PSdeG-PSOE sobre “A
variante da C-541”, que copiada literalmente, di o que segue:”Desde fai xa varios meses,
veciños e veciñas afectados polo trazado da variante da C-541 proposta pola Consellería de
Ordenación do Territorio e Urbanismo da Xunta de Galicia, veñen manifestando a súa oposición
ó referido proxecto e plantexando solucións alternativas que, entre outras cuestións, contemplan
moitos menores custos sociais.=Ata agora, as súas reivindicacións non foron axeitadamente atendidas
polos autoridades competentes.=MOCIÓN=Por todo o anteriormente exposto, propoño ó Pleno a
adopción do seguinte acordo:=1.- A Corporación de Teo manifesta a súa solidariedade e
apoio coas reivindicacións plantexadas polos veciños e veciñas afectados contra da
proposta presentada polo Consellería de Ordenació n do Territorio para a trazado da
variante da C-541.=2.-A Corporación de Teo propón a paralización provisional dos últimos
procedementos legais postos en marcha ós efectos p olo Consellería de Ordenación
do Territorio e a constitu ción dunha Com isión Mixta presidid a po lo Sr. Alcalde e
com p osta por un m em bro de cad a unha das forzas políticas con representación
m unicip al e representantes dos veciños/as afectados, co obxectivo de solicitar unha
entrevista urxente co Excmo. Sr. Con selleiro d e Ordenación d o Territorio, para abrir
un proceso de diálogo conducente a atopar solucións satisfactorias definitivas para
tódalas partes interesadas.”---O Sr. Leis manifesta que esta moción non compromete a nada, só a que o Sr. Alcalde
medie, con presencia das demais forzas políticas, para intentar buscar unha solución máis
consensuada. O Sr. Alcalde responde que logo ó Sr. Leis non lle gusta que se lle diga que vai
sempre no vagón de cola, e que parece que non está enterado do que pasou na lexislatura
anterior. Di que na sesión plenaria do 24-05-01 se aprobou por unanimidade un texto de
alegacións que se enviou á C.P.T.O.P.V., e que logo se reiterou en escrito con número de saída
1077 e data 01-07-03. Di que recibiu estes días un escrito dos veciños afectados no que se di que
están “apoiados polos grupos da oposición”, cando en realidade tódolos acordos se tomaron por
unanimidade de tódalas forzas políticas, como se pode ver nas actas e no expediente. Conclúe
dicindo que despois de mandar todo, de face-lo todo por unanimidade, os señores do grupo
municipal socialista sacan na prensa que o equipo de goberno non fai as cousas, e que , ó
mellor, o que non sabían é que se reiteraran as peticións.-------O Sr. Noriega manifesta que o Sr. Alcalde non falta á verdade cando di que os acordos
se tomaron por unanimidade, e que o seu grupo non ten inconveniente en facer outro acordo,
pero que está visto que ésa non é a solución. Opina que o Sr. Alcalde tivo deixadez de funcións,
xa que os demais concelleiros delegaron nel e tivo deixadez nas xestións.Opina que debe haber
intereses creados para que o trazado fose o que é. Di que o Sr. Alcalde foi á Consellería cos
veciños, e que non foi recibido polo Conselleiro, e que tampouco presionou todo o que debería.
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O Sr. Alcalde responde que, efectivamente, foi á Consellería cos veciños, que pediran unha
entrevista co Concelleiro por escrito e con acuse de recibo, e que non os recibiu, aínda que sí o
fixo o Director Xeral. Segue dicindo que foron recibidos unha ou dúas veces máis polo Director
Xeral, para ver cómo iba a quedar e se era posible modificar algo, e que o Director Xeral dixo
que se trataría de te-lo menor impacto posible, pero que éste é un tema da Consellería, que
desde o concello se mandaron tódalas propostas, e que o que pide o Sr. Leis é reitera-lo mesmo.
Opina que o que hai que facer é insistir para ser recibidos polo Conselleiro.----O Sr. Parajó manifesta que desde a Consellería se dixera que non se iba a modifica-lo
trazado, e que agora din que haberá fluctuacións. Opina que é importante que se conseguise
aminora-lo impacto ambiental.--------O Sr. Leis manifesta que sinte enorme preocupación porque o Sr. Alcalde non sexa
recibido, primeiro por un Conselleiro e logo polo outro. O Sr. Alcalde respóndelle que éste sí o
recibiu. O Sr. Leis opina que, de tódolos xeitos, éste é un desaire persoal que lle preocupa, xa
que podería ser que o Sr. Alcalde non fose un interlocutor válido. Cre que enviar máis papeis
non basta, que ten que haber outras xestións puntuais, que o outro día houbo unha
manifestación veciñal, moi cívica, que demostra o descontento, e que indica que os papeis non
son válidos. Di que os veciños pediron intervir no pleno e tamén a presencia dos diferentes
grupos na manifestación, que non iba contra ninguén, e que o único que se lle pide ó Sr. Alcalde
é que suscriba esta moción.O Sr. Alcalde respóndelle que xa se levaron adiante moitas
iniciativas deste tipo e que lle parece que é caer na demagoxia.---O Sr. Noriega manifesta que este Conselleiro dixo antes das eleccións que se vería de
modifica-lo trazado e que agora amaga con recibir ó Sr. Alcalde e que non o recibe, polo que
opina que o Sr. Alcalde debe ter pouco peso na Xunta. Demanda que vaia e que presione neste
tema.
O Sr. Parajó manifesta que todo o mundo que se ve afectado por unha variante, trata de
que ésta non discorra por onde estaba trazada. Di que xa hai un exemplo desto en Calo, e que se
conseguiu que non fose por onde estaba previsto, pero que agora, co novo trazado, hai outros
veciños afectados, que se preguntan ónde están aqueles que antes miraban tanto, e protestaban
tanto, que se quitaron o problema de encima, se desentenderon de todo e que agora se dedican á
política.------Sometida a votación, a moción acada sete votos a favor(dos Sres. Leis Carlés, Tallón
Mesías, Rego Jorge, Noriega Sánchez e Sisto Edreira, e das Sras. Bugallo Rodríguez e Amieiro
Rodríguez) e nove en contra(dos Sres. Blanco Martínez, Castroagudín Valladares, Cajaraville
Campos, Mata Iglesias, Aller Suárez, Cea Ferreiro, Vázquez Pallas, Cao Fuentes e Parajó
Liñares), polo que resulta rexeitada.--14.-MOCION PSOE TRANSPORTE ESCOLAR .--O Sr. Leis Carlés dá lectura á moción do PSdeG-PSOE sobre”O transporte escolar do
alumnado teense de centros públicos de educación non universitaria”, que copiada literalmente,
di o que segue:”EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:=Ata o día de hoxe cáseque 150
alumnos/as de Bacharelato do IES de Teo veñen utilizando regularmente o transporte escolar para
desplazarse desde os seus do micilios ó referido centro educativo co fin de cum plir coas
súas ab rigas académicas.=Diversos factores obxectivos repercuten notablemente na calidade
e custe económico para as familias deste servicio: a extensión de case 90 quilómetros
cadrados do concello de Teo, os múltiples núcleos de poboación e moi dispersos, a deficiente
rede viaria, a localización do IES de Teo, etc.=Por outra banda, a insuficiente subvención
municipal (ata o día de hoxe sufragaba un 50% do custo total do servicio), obrigou no pasado curso
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académico a que cada familia desembolsara mensualmente por fillo/a-alumno/a unha cantidade
aproximada de 47 euros (unhas 7.000 pts.).=Este custo mensual, lóxicamente, é difícilmente
soportable para a inmensa maioría das familias teenses con fillos/as alumnos de
Bacharelato, o que determinaba que, nuns casos os rapaces optasen polo abandono dos estudios ou
ben comezasen a matricularse en centros educativos ubicados en concellos limítrofes, que,
paradóxicamente, resultaban máis rendables económicamente. Este feito ten unha repercusión
moi negativa na vertebración social do concello de Teo, premisa irrenunciable para artellar
axeitadamente un municipio, é decir, para facer dun territorio administrativo denominado
municipio, un espacio de convivencia colectiva, unha comunidade de persoas libres
ligadas por relacións persoais e intereses comúns.=Co fin de superar este problem a, no
seu día ó Partido Socialista de Teo plantexou e defendeu en solitario diferentes
iniciativas, sociais e institucionais, orientadas a defende-la necesidade da gratuidade
total deste servicio para o alumnado teense de centros públicos. Así:=- O 19 de decem bro de
2001 presento u unha m oción defen den do a gratuidade total do servicio de transporte
escolar. A moción foi defendida en solitario polo Grupo Municipal Socialista e foi
rexeitada cos votos en contra do Alcalde Armando Blanco e o seu Grupo de Goberno,
mailos concelleiros tránsfugas, Parajó e Hombre. O BNG abstívose nesta votación.=-O 2 7 de
a b ril de 2002, o Partido Socialista de Teo presentou no rexistro municipal 1.036 sinaturas de
cidadáns teenses apoiando a súa iniciativa. A resposta do goberno municipal de Armando Blanco e
das demais forzas políticas foi o silencio.=-O 14 de outubro de 2002 unha vez máis, diante do novo
curso escolar 2002-2003 e diante do agravamento do problema polo incremento significativo
do custo deste servicio de transporte escolar, o Grupo Municipal Socialista presentou outra
moción no mesmo senso que a anterior. As posicións das d iferen tes formacións políticas con
representación municipal non variaron: votos en contra do Alcalde Armando Blanco e do seu
Grupo de Goberno mailos concelleiros tránsfugas Parajó e Hombre e abstención do
BNG.=Curiosamente, uns meses despois, durante as pasadas eleccións municipais, nun
exercicio de electoralismo primario e de cinismo político incomprensible, os programas
electorais do alcalde Armando Blanco e do grupo de Manuel Paraj ó asumían a proposta
socialista de gratuidade total deste servicio de transporte escolar como oferta
electoral.=Por outra banda, diante da inexistencia de oferta educativa en centros públicos
de Teo de Ciclos Formativos de FP, moitos xoves teenses vense obrigados a desplazarse a
diversos municipios limítrofes para seguir estes estudios. Asímesmo, alumnos/as de
ensinanzas regladas non obrigatorias (Educación infantil), carecen das máis mínimas axudas para acudir
ós seus centros públicos de referencia.=ACORDO:=Se proceda a incluir nos próximos Orzamentos
municipais unha partida económica que:=- garanta desde este curso escolar 2003-2004 a
gratuidade total do servicio de transporte escolar para os alumnos/as de Bacharelato do IES de
Teo.=-Axudas(ou estudio e aplicación doutras posibles fórmulas) que poderían chegar á gratuidade
total para os usuarios de centros escolares públicos públicos de Teo que por lei carecen d este
servicio gratuito, qu e o soliciten e que acrediten fehacientemente a necesidade do seu
desfrute. Neste ú ltimo caso estam os a referirn os a alumnos/as de Educación Infantil,
que, polos súas especiais características, terá que ter lóxicamenteun tratamento singular.=Axudas económicas significativas (que tamén poderían chegar á gratuidade total) destinadas a
alumnos/as teenses que estudian en centros de FP públicos en concellos limítrofes.”-------O Sr. Leis manifesta que neste concello non hai ciclos formativos, polo que os alumnos de
Teo deben ir estudiar a concellos limítrofes. Di que o tema da gratuidade do transporte é algo
preocupante, porque as familias afectadas son maioritariamente de poucos recursos, e que o
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plantexamento é moi aberto, para que se busque algún tipo de solución. Manifesta que non é un gran
estusiasta, en xeral, das subvencións, xa que opina que os cidadáns teñen que asumi-los dereitos e
tamén os deberes, e que probablemente noutras circunstancias non se lle ocurriría pedir esto. Cre que
neste momento a moitos pais lles resulta bastante gravoso levar os fillos a estudiar bacherelato, e que
moitas familias, porque lles resulta máis barato, levan ós fillos a estudiar a outros concellos. Opina
que é necesaria a consolidación dunha institución tan importante como é o IES de Teo, e que debe
facerse un esforzo para consolidar e apoiar esta institución, xa que é a única que na que se reúne a
xente de tódalas partes do concello para compartir educación. Manifesta que, ante unha moción deste
estilo, o Sr. Alcalde usa o seu servicio de prensa para dicir que se está xestionando a gratuidade, e que
logo resulta que os alumnos reciben un escrito no que se lles di que só se financia o 50%. O Sr.
Alcalde respóndelle que parece que ó Sr. Leis lle senta mal que se lle responda ás cousas que
plantexa, e di que o grupo de goberno empezou fai anos a financia-lo 50% do transporte, cando non é
obrigatorio, e cando Teo é o único concello do contorno que o fai. Segue dicindo que no seu
programa electoral se contemplaba que o transporte iba a ser gratuito, e que se está en negociacións
coa directiva e coas empresas de autobuses para consegui-la gratuidade, e que, polo que se
desprende da moción, parece que non se estivera facendo nada. Di que cre que as axudas á
educación que se dan neste concello son moi boas, e que o Sr. Leis só sabe facer demagoxia de
todo o que ve e se lle asoma. Segue dicindo que se dan axudas para libros e para o transporte, e
que pensa que se aumentaron este ano, que o equipo de goberno segue unha liña de
continuidade, e que esto non é de hoxe. Manifesta que a gratuidade se vai conseguir, e que
espera que se poida facer xa neste curso que vén.------O Sr. Noriega manifesta que o seu grupo sempre defendeu seguir co 50% e busca-lo
100%, pero sempre en función da renda, buscando tamén a axuda doutras institucións, porque
lles parece moi difícil que o concello poida asumir todo. Cre que hai necesidade de medidas
progresistas, e que hai que darlle máis facilidades ós que menos teñen. Di que, cando se
aprobou a exención do imposto da auga para as familias numerosas, xa dixeran que debería
aplicarse un baremo, porque hai diferencias entre as distintas familias, e que sempre hai que
axudar ás que teñen menos medios.
O Sr. Parajó di que ten as ideas moi claras neste tema, que propuxo o do transporte
gratuito, pero que é o concello o que debe asumi-la negociación coas empresas de transporte,
porque sempre pode chegar a un acordo mellor que se o fai directamente a ANPA. Manifesta
que fixo unha comparación con outros concellos, e que hai bastantes diferencias, xa que
noutros concellos é moi inferior a axuda ou non existe. Manifesta que propuxo que se
aumentase en dous mil euros o tope da renda para que tódolos nenos poidan ter acceso e que se
quiten os ingresos dos avós, porque en moitos casos, non aportan cartos á unidade
familiar.-------O Sr. Leis manifesta que se mesturan moitas cousas, e que el se remite ó que recibiron
os alumnos, e que cando se conseguiu esto, se alegrou, porque vén a recoller unha proposta
social, abalada por case mil firmas. O Sr. Alcalde reitera que xa se viña dando unha axuda do
50% sen ser obrigatorio. O Sr. Leis di que o Sr. Alcalde xa empeza a cumpri-lo seu programa
electoral, e que se esto se fixese antes, seguro que os alumnos non se irían a fóra a estudiar. Di
que non hai demagoxia nin populismo na súa proposta, e que hai que consolida-las institucións
que contribúen a crear comunidade no concello, e que se non se consigue, non se terá un
concello artellado nin estructurado.---O Sr. Noriega manifesta que discrepa lexitimamente do Sr. Leis neste asunto, xa que o
seu grupo ten outro criterio ó respecto. Di que o problema educativo deste concello xa vén de
atrás, pois non se creou o consello escolar municipal. Opina que é moi fácil pedi-la gratuidade,
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pero que hai que facer unha negociación, e implicar a institucións como a Consellería, que
debería facerse cargo. Opina que a renda é fundamental, posto que hai diferencias económicas, e
que o seu grupo seguirá mantendo a postura de sempre neste tema.-----Sometida a votación, a moción acada tres votos a favor(dos Sres. Leis Carlés, Tallón
Mesías e Rego Jorge), nove en contra(dos Sres. Blanco Martínez, Castroagudín Valladares,
Cajaraville Campos, Mata Iglesias, Aller Suárez, Cea Ferreiro, Vázquez Pallas, Cao Fuentes e
Parajó Liñares), e catro abstencións(dos Sres. Noriega Sánchez e Sisto Edreira, e das Sras.
Bugallo Rodríguez e Amieiro Rodríguez), polo que resulta rexeitada.--15.- MOCION BNG GARDERÍA DE CALO .--------O Sr. Noriega dá lectura á m oción d o BNG sobre “A gardería m unicipal de
Calo”, que copiada literalmente, di o que segue:”Considerando:=Que está xa rematada a
construcción da gardería municipal na parroquia de Calo.=Que a día de hoxe non se ten iniciado
ningunha xestión desde a Alcaldía para escomenzar a ofertar este servicio para o curso
2003-2004=Que existen antecedentes dun deficiente funcionamento da outra gardería municipal que
oferta o seu servicio na parroquia dos Tilos o que provocou a perda de subvencións da Consellería de
Familia durante os últimos anos e a existencia dun informe de Servicios Sociais do Concello
denunciando irregularidades no funcionamento da mesma.=O Grupo Municipal do B.N.G
propón a adopción do seguinte acordo:=1. Convocar de urxencia a Comisión de Educación coa
finalidade de elaborar un regulamento de funcionamento da Gardería Municipal de Calo.=2. Solicitar
que a Consellería de Familia dote de persoal (facéndose cargo dos emolumentos do mesmo) á
futura Gardería Municipal de Calo ou ben realizar a contratación directa de persoal polo propio
Concello, desbotando o modelo de xestión en réxime de cooperativa, coa finalidade de ofertar un
servicio de calidade que teña vocación de "servicio público".”.-O Sr. Noriega manifesta que moitos dos concelleiros coñecen os problemas que houbo
na gardería dos Tilos, e que o seu grupo municipal presentou fai dous meses o rogo de que se
puxese en funcionamento a gardería de Calo para este curso. Segue dicindo que non se
convocou a comisión para face-lo Regulamento, para que se poidese abrir este ano, tendo o
antecedente da gardería dos Tilos, e que queren incidir nesto para axiliza-los trámites. Cre que o
sistema de cooperativa non funcionou, que se ve nos Tilos, e opina que un concello ou unha
consellería poden asumir perdas se se dá un bó servicio. Di que a situación é que a gardería está
aínda en obras, que non hai modelo de xestión e e non se vai abrir neste curso.-O Sr. Alcalde di que había un charco de auga no entorno da gardería, que esa parte non
entraba no proxecto, e que os técnicos da Consellería dixeron que tiña que acometelo o
concello. Segue dicindo que se foi alí a ver cómo estaban as cousas, e que había algúns
problemas de pintura e de proteccións, e que se tomou a decisión sobre o terreo para que ó
terreo de fóra se lle botase formigón. Opina que é preferible agardar un pouco e solucionar todo,
para que non haxa logo problemas cos nenos, e que o regulamento está prácticamente feito, e
que se traerá pronto a pleno. Polo que se refire á perda de subvencións, di que só houbo
problemas con unha, que por problemas internos non se mandou na data que se debería, pero
que está feito o recurso, e que o resto das anualidades xa están ingresadas. Finalmente, di que a
idea do grupo de goberno é leva-la xestión adiante cunha cooperativa.-O Sr. Leis di que, en primeiro lugar quere aclarar que non se trata dunha gardería, senón
dunha escola infantil, e en segundo lugar, que ten unha finalidade social e educativa. Manifesta
que está de acordo co espírito da moción, pero que lle parece máis útil urxi-lo remate das obras,
e que non está certo de que a xestión deba ser municipal. Di que o seu grupo proporía o control
público na xestión e no financiamento, que garanta a calidade educativa.---------
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O Sr. Parajó manifesta que xa o outro día lle dixo ó Sr. Noriega que só se perdera a
subvención do ano 2002, pero que está recurrida, que na do ano 2001 foron máis de cinco
millóns de pesetas, que xa están abonadas, e que na do ano 2003 concederon uns seis millóns de
pesetas, que deben estar a punto de chegar. Opina que agora a gardería dos Tilos funciona ben, e
que hai que poñer en marcha a de Calo canto antes.---O Sr. Noriega opina que hai que axiliza-las cousas, e que despois de falar co Sr.
Secretario e ver que había certificación de obras, deu por suposto que as obras estaban
rematadas. Cre que unha cooperativa debe ter beneficios, mentras que un concello pode
asumi-las perdas, e que o que pasou nos Tilos foi unha chapuza, que se denunciou aquí
reiteradamente. Di que lle parece que unha xestión como a dos Tilos supón unha competencia
desleal coas garderías privadas, e que, por exemplo, o concello de Ames acaba de elexi-la
xestión directa para un maior control.O Sr. Leis manifesta que estudiaron este tema con bastante calma e que a priori non
están en desacordo total, pero que con esta redacción da moción se pechan outras posibilidades.
Cre que só hai que falar dos Tilos para non caer no mesmo erro, e que a non ser que se faga
unha nova redacción do punto segundo da moción, o seu grupo se vai abster. O Sr. Noriega
respóndelle que o BNG vai mante-lo texto da moción porque pensan que está suficientemente
claro cál é o seu parecer.------Sometida a votación, a moción acada catro votos a favor(dos Sres. Noriega Sánchez
e Sisto Edreira e das Sras. Bugallo Rodríguez e Amieiro Rodríguez), nove en contra(dos Sres.
Blanco Martínez, Castroagudín Valladares, Cajaraville Campos, Mata Iglesias, Aller Suárez, Cea
Ferreiro, Vázquez Pallas, Cao Fuentes e Parajó Liñares), e tres abstencións(dos Sres. Leis
Carlés, Tallón Mesías e Rego Jorge), polo que resulta rexeitada.-------16.- MOCION BNG CONSTANTE LISTE .------O Sr. Noriega dá lectura á moción do BNG sob re “ A figura de Constante
Liste”, que copiada literalm ente, di o que segue:”Exposición de motivos:=Constante Liste
(1900-1936) , nado en Ameneiro (Teo) membro dunha familia de canteiros da parroquia de Calo
(entre os cales figuraba o seu irmán e Xeneral do Exército Republicano Enrique Lister) é un
xenuino representante do que significou a represión que sufriron neste país moreas de
cidadáns durante a guerra civil española e a dictadura franquista.=Presidente do Sindicato de
Oficios Varios de Teo-Ames, Constante Liste formou parte da última Corporación
Republicana deste Concello no periodo que vai do 16 de marzo de 1936 ó 4 de agosto de 1936
ostentando o cargo de primer Tenente de Alcalde (Libro de Actas do concello de Teo
1935-1941).=Detido en Calo ó producirse a sublevación do Exercito Franquista, morreu
fusilado o 3 de outubro de 1936 sen que a día de hoxe se saiba onde se atopan os seus restos.=Desde
o grupo municipal do B.N.G de Teo consideramos que é responsabilidade desta
Corporación exercitar todas aquelas accións tendentes a rehabilitar a memoria histórica dos
cidadáns represaliados pola guerra civil e o franquismo polo que propoñemos á consideración
do pleno a adopción do seguinte acordo:=1.-Esta Corporación condena os feitos que a
partires do 17 de xullo do 1936 deron lugar á represión de moitos cidadáns deste concello
(que nalgúns casos pagaron coa súa vida) durante a guerra civil e a dictadura franquista.=2.Esta Corporación acorda que o futuro Centro Socio-Cultural que está a piques de inaugurarse
ó lado do Concello leve por nome "Centro Socio-Cultural Constante Liste".=3.- Esta
Corporación acorda inicia-las xestións necesarias para rehabilitar durante esta lexislatura
o que foi local do Sindicato d e Oficios Varios de Teo (posteriormente escola) situado
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en Ameneiro (Calo), coa finalidade de convertilo nun centro municipal para a recuperación
da memoria histórica.”.--O Sr. Alcalde dá lectura á enmenda de substitución que formula o grupo popular
e o grupo mixto do concello de Teo á moción presentada polo BNG, e que copiada
literalmente, di o que segue:”1°.- A Corporación Municipal de Teo condena tódalas represalias
anteriores, coetáneas e posteriores á Guerra Civil Española, que se cometeron neste municipio
por calquera dos bandos contendentes.=2°.- A mesma Corporación quere resalta-lo nome e
imaxe de todas cantas persoas foron víctimas neste municipio das devanditas represalias,
calquera que fose a súa condición social, crenzas ou ideoloxía, sen que esta rehabilitación
supoña en ningún caso o afán ou propósito de resucita-la división e enfrontamentos dos
cidadáns, que por certo, foron superados pola transición española, pola Constitución de 1978 e
polos Estatutos de Autonomía, felizmente presididos, aqueles e estes, polo amplo e xeneroso
consenso e espírito de concordia dos cidadáns.=3°.- A propia Corporación Municipal, desde ese
mesmo espirito de concordia e consenso, quere recordar a cantos represaliados houbo neste
concello, e a tal efecto, na liña do exposto, acorda adicar a D. Constante Liste,
concelleiro que foi de Teo, desaparecido no ano 1936, e os seus irmáns Enrique e
Faustino, a rúa de Calo, onde naceron, que discorre desde o cruce de Ameneiro ata a "Volta
de Cobas", co nome de "Rúa Irmáns Liste Forján".=4°.- Asimesmo colocarase unha placa na
casa onde éstes naceron, no lugar de Ameneiro, da parroquia de Calo.=5°.- En canto á casa
"antiga escola de Ameneiro", ó non ser de titularidade municipal, realizaranse as xestións
oportunas ante quen corresponda, para recuperala para o concello.”.----O Sr. Noriega manifesta que no seu grupo están dispostos a asumir esta enmenda,
porque se trata de sumar e non restar. Di que chegaron a Constante Liste a través de seu irmán
Enrique. Opina que é un exercicio de xustiza histórica, e que estas persoas foron demonizadas na
dictadura por tódolos valores que representan, e que Constante necesita ser rehabilitado como
representante público.--O Sr. Leis di que comparte o criterio de todos en canto ós nomeamentos honoríficos, e
cre que todos opinan que hai que consensualo e tamén ter en conta á sociedade, e que ese
consenso debe producirse antes do pleno. Opina que se pode separar a realidade de Constante, que
foi “paseado” e a de Faustino, que foi “xulgado” e fusilado, da de Enrique, do que di que
ideolóxicamente o seu grupo se separa moito.---O Sr. Sisto opina que se trata de facer un recoñecemento público a unha persoa que era
un representante público e que por eso morreu.--O Sr. Parajó di que el se remite á enmenda presentada conxuntamente co grupo
popular, aínda que para el, Enrique Lister se merece tódolos respectos.---O Sr. Noriega di que o seu grupo non vai mercadear con este tema, e que lle parece
indigno que no ano 2003 se cuestione algo que pasou en 1936, xa que este señor foi un cargo
público, como pode ser calquera dos presentes.--O Sr. Leis di que o seu avó foi compañeiro de cela de Constante, e que o seu tío-avó,
que era alcalde de Valga, foi tamén represaliado. Propón que este tema quede sobre a mesa e que
se trate na xunta de portavoces. O Sr. Noriega dille que o seu grupo recolleu a enmenda, e que as
dúas iniciativas non son equiparables. Opina que non se pode consensuar máis, e que calquera
iniciativa, non se pode facer máis esforzo de consenso pola súa parte.-----Sometida a votación, a moción presentada polo BNG acada cinco votos a favor (dos
Sres. Noriega Sánchez, Sisto Edreira e Parajó Liñares, e das Sras. Bugallo Rodríguez e Amieiro
Rodríguez), oito en contra (dos Sres. Blanco Martínez, Castroagudín Valladares, Cajaraville
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Campos, Mata Iglesias, Aller Suárez, Cea Ferreiro, Vázquez Pallas e Cao Fuentes) e tres
abstencións (dos Sres. Sisto Edreira, Tallón Mesías e Rego Jorge), polo que resulta resulta
rexeitada.-------Neste momento abandona a sala o Sr. Sisto Edreira.--Sometida a votación a enmenda de substitución, acada nove votos a favor(dos Sres.
Blanco Martínez, Castroagudín Valladares, Cajaraville Campos, Mata Iglesias, Aller Suárez, Cea
Ferreiro, Vázquez Pallas, Cao Fuentes e Parajó Liñares), e seis abstencións(dos Sres. Noriega
Sánchez, Sisto Edreira, Leis Carlés e Rego Jorge, e das Sras. Bugallo Rodríguez e Amieiro
Rodríguez), polo que resulta aprobada.-Neste instante volve a entrar na sala o Sr. Sisto Edreira.-------O Sr. Alcalde pregunta se algún dos grupos municipais ten mocións para presentar por
urxencia, e respóndeselle que non.-------17.- ROGOS E PREGUNTAS .-----Toma en primeiro lugar a palabra o Sr. Leis Carlés, e:-1.- Manifesta a súa disconformidade coa maneira na que se fixo a homenaxe do Sr.
Mallo, aínda que di que o seu grupo sempre estará presente nunha homenaxe institucional,
aínda que lle houbese gustado que se houbese aprobado por unanimidade. Roga que non se
repitan este tipo de erros.----2.- Pregunta en qué consisten as obras que se están facendo entre os Catro Camiños e
Oza. O Sr. Alcalde respóndelle que esas obras son cousa da Deputación, que farán as beirarrúas,
asfaltarán e que cre que poñerán os puntos de luz, pero que neste momento non ten máis
datos.O Sr. Leis pregunta cara onde irán as augas fecais, e respóndeselle que cara a depuradora
do río Tella.--------3.-Pregunta quén goberna en Teo, e o Sr. Alcalde respóndelle que ten un equipo de
goberno, e que ata o momento goberna con eles. O Sr. Leis dille que eso non corresponde coa
realidade, e que persoas alleas a este concello preguntan se goberna o Sr. Blanco ou o Sr.
Parajó(que está ausente da sala). Opina que non lle parece mal que se faga un pacto de goberno
e se alcance unha gobernabilidade. Roga que se comunique ós cidadáns de Teo en qué consiste
e quen son os que compoñen o goberno de Teo. Di que esto lle recorda a un barco, que zarpa
cargado de ilusións, gobernado por un capitán desorientado, que recolle durante unha treboada
a un náufrago, que resulta ser un coñecido corsario, que ó final remata facéndose co timón e o
goberno do barco, polo que pode levar o barco a onde queira, incluso estrelalo contra a costa. O
Sr. Alcalde respóndelle que non se preocupe polo capitán que conduce ese barco e encabeza ós
mariñeiros, porque é un capitán que xa estivo en moitas guerras, e que, cando fala dun corsario,
él saberá a quén se refire, pero que, se quere falar de algo, que fale con datos.--Toma agora a palabra o Sr. Tallón, e:-1.- Pregunta cómo está o tema da ponte de Sestelo. O Sr. Alcalde respóndelle
que o terreo está comprado, e que se está pendiente de facer, porque no verán estiveron de
vacacións, e se encargaron unhas vigas prefabricadas para non corta-la circulación moito
tempo. O Sr. Tallón pregunta se se pagou a leira, e o Sr. Alcalde respóndelle que non o sabe
neste momento. O Sr. Tallón roga que se fagan as obras antes do inverno.------
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2.- Di que o Sr. Alcalde se equivocou, xa que afirmou que as obras da estrada
cara Luou estaban rematadas, e non o están. Pregunta qué xestións se fan para que se
remate. O Sr. Alcalde responde que o concello non ten nada que ver, pero que se fixeran
xestións para ampliar tres metros a cada lado, que se comunicou á Deputación e que se
ampliou a estrada ata o antigo vertedoiro e que agora teñen aquí grava, e que non contan co
concello para nada. Finalmente, di que pola parte de alá, por Cornide, pronto se vai a
inaugurar a parte nova da estrada que sae á N-550, que só falta pintala.----3.- Pregunta cómo están os orzamentos, e qué previsión ten o equipo de goberno
para supli-las perdas da non cobranza do IAE e para cubri-la suba da recollida de lixo, pola
suba que aplicou SOGAMA. O Sr. Alcalde respóndelle que houbo unha xuntanza en
Madrid e que non se chegou a ningún acordo, polo que se quedou en que xa avisaría da
FEGAMP e da FEMP. Polo que respecta á cota da basura, di que antes de onte houbo unha
xuntanza en Brión para chegar a un consenso, adapta-las ordenanzas respectivas e aplicar
todos as mesmas taxas.-4.- Pregunta qué cadeas colle o novo repetidor de Montouto e cándo se vai por
en funcionamento. O Sr. Alcalde respóndelle que aquelas leiras as concentrou a Parcelaria,
e que non deixaran ningún sitio para facer esto, polo que a través da Consellería de Cultura
se fixeron xestións para conseguir unha leira. Falouse cun propietario, compróuselle a leira
e se fixeron as obras, se puxo a torreta, e agora debe faltar algo das casetas. Di que se van
coller tódalas cadeas e tamén TVTeo, pero que se hai algunha lagoa, se poñerán reemisores.
Manifesta que na torre de Cabanelas houbo problemas de infraestructura e que logo
roubaron os cables, e que na dos Tilos cortaron tódolos cables en dúas ocasións.---Toma neste momento a palabra a Sra. Bugallo, e:-------1.- Recorda a obriga de que se deben entrega-las actas das comisións de goberno
ós dez días da súa celebración e que despois de recibi-la da sesión do 20-02-03, a seguinte
que recibiron foi do 17-07-03, polo que pregunta se non houbo comisións de goberno
durante cinco meses. O Sr. Alcalde respóndelle que agora mesmo non ten datos, pero que,
de tódolos xeitos, nese intermedio de tempo foron as eleccións municipias e as vacacións
de verán.--------Toma a continuación a palabra a Sra. Amieiro Rodríguez, e:---1.- Pregunta cómo está o tema da recollida de vidro nos Tilos, e o Sr. Alcalde
respóndelle que agora mesmo non ten datos, pero que a empresa encargada non ten unha
periodicidade establecida, e que haberá que tomar unha decisión ó respecto, porque hai un
convenio firmado. A Sra. Amieiro dille que non recollen as bolsas cheas de botellas que se
depositan ós lados dos contedores, e respóndeselle que ás veces os contedores non están
cheos e deixan as bolsas e as botellas tiradas na rúa. A Sra. Bugallo roga que se demande
que se recolla todo, porque o aspecto é lamentable.--------2.- Manifesta que a limpeza dos contedores, por todo o concello, é lamentable, e
que a empresa que ten a concesión debería limpalos, polo que pide que se lles traslade o
rogo.--3.- Di que as zonas da Burga e do Xirimbao dan pena, porque está todo o lixo
xiscado, o que produce unha mala imaxe, porque as papeleiras están a rebosar. O Sr.
Alcalde responde que houbo obras na zona, pero que se toma nota.
4.- Manifesta que antes se mencionou o tema da gardería dos Tilos e das
subvencións. Di que neste concello houbo unha Conta Xeral do ano 2000 e outra do 2001,
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e que na contabilidade non constaba que chegase a subvención do ano 2001. O Sr. Alcalde
respóndelle que non ten datos sobre ese tema aquí, e que xa se lle dará información.--------Toma agora a palabra o Sr. Sisto Edreira, e.----1.- Pregunta se existe un servicio de mantemento dos repetidores de televisión, e
respóndeselle que hai unha empresa á que se chama cando se avería algo. O Sr. Sisto
pregunta se traballan o fin de semana, e respóndeselle que non.---2.- Pregunta quén ten a titularidade do campo de fútbol de Bamonde, e o Sr.
Alcalde responde que cre que é de titularidade municipal. O Sr. Sisto di que dese campo de
fútbol fai uso o equipo de fútbol de Lucí, que non ten campo propio, e que son eles os que
teñen as chaves. Pensa que deberían deixarse un par de días para que fixesen uso del os de
Bamonde. O Sr. Alcalde manifesta que se lles vai facer un baño, e que fai uns días uns
vándalos forzaron as portas e romperon os baños, as lonas que compraran os de Lucí, e
que meten alí coches, polo que o equipo de Lucí terá que tomar medidas. Di que tamén
houbo actos deste tipo nos polideportivos, que destrozaron todo, e que se mirará qué
medidas se van tomar.------Toma finalmente a palabra o Sr. Parajó, e:-----1.- Pregunta cómo está o tema do P.X.O.M. O Sr. Alcalde respóndelle que se
falou coa empresa, e que a Consellería dixo que se lle iba dar prefencia un ó noso
P.X.O.M., cos prazos regulamentarios pertinentes. Di que chamou fai dous ou tres días ós
redactores do Plan, e que o responsable estaba fóra, de vacacións, e que non volvía ata
mediados de mes.--------

Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as catorce horas,
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 24 DE OUTUBRO DE 2003.------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 Cea Ferreiro
D. José Albino Vázquez Pallas
D. Manuel Cao Fuentes
D. Martiño Noriega Sánchez
D. Rafael Carlos Sisto Edreira
Dª Soedade Amieiro Rodríguez
Dª Ánxela Bugallo Rodríguez
D. Alexandre Leis Carlés
D. Manuel Tallón Mesías
D. Germán Antonio Conde Tarrio
D. José Carlos Rego Jorge
D. F. Manuel Parajó Liñares

Na casa do concello de Teo, a vintecatro de
outubro de dous mil tres.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 extraordinaria 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 SESIÓN 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 26
Secretario:
de setembro pasado, e que foi distribuido coa
D. Jesús Naveira Vázquez.
convocatoria da actual.--O Sr. Noriega manifesta que, no punto 15, e
durante a súa segunda intervención, onde di “Di
que lle parece que unha xestión como a dos Tilos supón unha competencia desleal coas
garderías privadas...”, debe dicir” Di que lle parece que unha xestión como a dos Tilos
supuxo unha competencia deleal das garderías privadas...”, e tamén que na votación do
punto 16, cando se votaba a moción presentada polo BNG, por un erro de transcripción,
onde di “... e tres abstencións(dos Sres. Sisto Edreira, Tallón Mesías e Rego Jorge)...”,
debe dicir “... e tres abstencións(dos Sres. Leis Carlés, Tallón Mesías e Rego
Jorge)...”.------O Sr. Sisto Edreira manifesta que no apartado de “Rogos e preguntas”, e durante a
súa intervención, na pregunta segunda, cando o Sr. Alcalde fala dos destrozos
ocasionados no campo de fútbol de Bamonde, falta por ser recollidas as palabras do Sr.
Sisto, cando dixo que “é evidente que os veciños de Bamonde non fixeron eses
destrozos”.-----O Pleno do concello, por unanimidade, acorda aproba-lo borrador da acta da
sesión do 26 de setembro, unha vez recollidas as observacións propostas, e que se rexistre
no libro correspondente.
2.- ACTIVIDADES MOLESTAS .-----
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a) Examinado o expediente promovido por “MARTINEZ MONTES E HIJOS, S.L.”, en
virtude de instancia nº 792 de data 27-03-03, solicitando licencia municipal para a
“LEGALIZACIÓN DE NAVE DE OFICINA E ALMACEN”, 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 27/03/03 .-----RESULTANDO: Que se cumpriron os trámites de información pública e notificación
persoal ós veciños inmediatos e se incorporaron os informes do Xefe Local de Sanidade e dos
técnicos congruentes coa natureza da actividade.-------CONSIDERANDO: Que o proxecto técnico reúne os requisitos esixidos e que a memoria describe, en extensión e detalle, as características da actividade, a súa posible repercusión
sobre a sanidade ambiental e as medidas correctoras necesarias para garanti-la tranquilidade,
salubridade e seguridade cidadás e a súa adecuación ó medio ambiente.
CONSIDERANDO: Que o emprazamento proposto é conforme co uso urbanístico asignado para a zona nas Normas de ordenación complementarias e subsidiarias do planeamento do
concello, que non está en contradicción co disposto en acordos e ordenanzas municipais sobre a
materia, que se respectan as distancias previstas e que non existe actividade municipalizada con
monopolio que resulte incompatible.-CONSIDERANDO que na zona, ou nas súas proximidades, non concorren outras actividades análogas xeradoras de efectos aditivos.-Vistos o Decreto 2414/61, de 30 de novembro, e demais disposicións concordantes de
aplicación.--O Sr. Leis manifesta que en principio o seu grupo non ten nada en contra, e que debería
haber unha política fixada por consenso para estas cuestións. Opina que nalgúns casos se
debería esperar ó PXOM, polo que di que o seu grupo se vai abster.----O Sr. Noriega manifesta que non ven este tema claro, que hai claroescuros no
expediente, e que, por este feito e porque esta empresa traballa para o concello, se van abster.---O Sr. Parajó manifesta que sempre que os datos e os informes técnicos sexan favorables,
él vai a estar de acordo.-------O Sr. Leis di que se dan moitas situacións deste mesmo tipo, e insiste no que dixo
anteriormente. O Sr. Alcalde respóndelle que non se vai paraliza-lo concello ata que chegue o
PXOM.------A Sra. Bugallo opina que se debe tomar unha decisión sobre o modelo de concello que
se quere, e que existe unha mezcla de zonas industriais con zonas residenciais, polo que se
mezclan zonas que precisan duns servicios con zonas que requiren doutros, e cre que esto non é
bó se o que se quere é un concello de calidade.
O Sr. Parajó di que está de acordo con que non se poden poñer vivendas onde hai naves,
e viceversa, pero que esta nave leva feita moitos anos, e que tampouco se quere que as empresas
ubicadas en Teo se vaian para outros lugares, polo que non se lle poden poñer problemas
innecesarios. O Sr. Alcalde di que a concesión de licencias é un acto reglado, e que se se está
dentro das normas, hai que dalas.-----A Corporación municipal, por nove votos a favor (dos Sres. Blanco Martínez,
Castroagudín Valladares, Cajaraville Campos, Mata Iglesias, Aller Suárez, Cea Ferreiro,
Vázquez Pallas, Cao Fuentes e Parajó Liñares) e oito abstención (dos Sres. Noriega Sánchez,
Sisto Edreira, Leis Carlés, Tallón Mesías, Conde Tarrío, Rego Jorge e das Sras. Amieiro
Rodríguez e Bugallo Rodríguez), sendo o número legal o de dezasete, acorda:-

Página 3 de 33

1º.- Informar FAVORABLEMENTE a concesión de licencia municipal instada por
“MARTINEZ MONTES E HIJOS, S.L.”, para a legalización de nave de oficinas e
almacén no lugar de Ramallosa, parroquia de Lucí deste concello, porque no expediente
se cumpriron tódalas prescricións legais.------2º.- Dar traslado do expediente completo á Comisión Provincial de Medio
Ambiente, para os efectos previstos no artigo 33 do referido Regulamento.--------b) Examinado o expediente promovido por D. JOSE MIGUEL PEREZ REAL, en
representación de “REPSOL BUTANO, S.L.”, en virtude de instancia nº 2045 de data
30-07-03, solicitando licencia municipal para a INSTALACIÓN DUN DEPÓSITO DE
GAS PROPANO DE 4.880 LITROS(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 30/07/03 .-----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, acorda:-----1º.- Informar FAVORABLEMENTE a concesión de licencia municipal instada por
D. JOSE MIGUEL PEREZ REAL, en representación de “REPSOL BUTANO, S.A.”, para
a instalación dun depósito de gas propano cunha capacidade de 4.880 litros(aéreo), no
lugar de Ameneiro, parroquia de Calo deste concello, porque no expediente se cumpriron
tódalas prescricións legais.--2º.- Dar traslado do expediente completo á Comisión Provincial de Medio
Ambiente, para os efectos previstos no artigo 33 do referido Regulamento.--------c) Examinado o expediente promovido por “CENTRO RESIDENCIAL OP
CASTRO, S.L.”, en virtude de instancia nº 2044 de data 30-07-03, solicitando licencia
municipal para a INSTALACIÓN DUN DEPÓSITO DE GAS PROPANO DE 4.000
LITROS(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 30/07/03 .------
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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
“CENTRO RESIDENCIAL O CASTRO, S.L.”, para a instalación dun depósito de gas propano
cunha capacidade de 4.000 litros(aéreo), no lugar de Socastro, 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.
d) Examinado o expediente promovido por D. JOAQUIN ALONSO MONTENEGRO,
en representación de “RETEGAL, S.A.” en virtude de instancia nº 2030 de data 29-07-03,
solicitando licencia municipal para a INSTALACIÓN DUN CENTRO REEMISOR DE TV,
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 29/07/03 .-----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. JOAQUIN ALONSO MONTENEGRO, en representación de “RETEGAL, S.A.”, para
a instalación dun centro reemisor de TV, 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 artigo 33 do referido Regulamento.--------e) Examinado o expediente promovido por Dª. MARIA TROITIÑO GARCIA, en
virtude de instancia nº 1038 de data 29-04-03, solicitando licencia municipal para a
INSTALACIÓN DUN DEPOSITO DE G.L.P. DE 4.000 LITROS(AEREO), 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 29/04/03 .-----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, acorda:-----1º.- Informar FAVORABLEMENTE a concesión de licencia municipal instada por
Dª MARIA TROITIÑO GARCIA, para a instalación dun depósito de G.L.P. de 4.000
litros(aéreo), no lugar de Vilar de Calo, parroquia de Calo deste concello, porque no
expediente se cumpriron tódalas prescricións legais.-----2º.- Dar traslado do expediente completo á Comisión Provincial de Medio
Ambiente, para os efectos previstos no artigo 33 do referido Regulamento.--------f) Examinado o expediente promovido por D. JOSE MIGUEL PEREZ REAL, en
virtude de instancia nº 952 de data 16-04-03, solicitando licencia municipal para a
INSTALACIÓN DUN DEPOSITO DE GAS PROPANO DE 4.000 LITROS(AEREO),
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 16/04/03 .------
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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.
JOSE MIGUEL PEREZ REAL, en representación de “REPSOL BUTANO, S.A.” para a
instalación dun depósito de G.L.P. de 4.000 litros(aéreo), no lugar de Pontevea, parroquia de
Reis deste concello, porque no expediente se cumpriron tódalas prescricións legais.-----2º.- Dar traslado do expediente completo á Comisión Provincial de Medio Ambiente,
para os efectos previstos no artigo 33 do referido Regulamento.
g) Examinado o expediente promovido por D. MANUEL CALVIÑO CASAS, en
virtude de instancia nº 944 de data 15-04-03, solicitando licencia municipal para o
establecemento DUN CAFE-BAR-CERVEXERIA, actividade comprendida no Regulamento de
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas e Perigosas, aprobado por Decreto 2414/1961, de 30
de novembro.
RESULTANDO: Que o proxecto técnico e demais documentación foron admitidos a
trámite por Decreto da Alcaldía de data 15/04/03 .-----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:---
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1º.- Informar FAVORABLEMENTE a concesión de licencia municipal instada por
D. MANUEL CALVIÑO CASAS, para o establecemento dun Café-Bar-Cervexería na
Urbanización “Estivada da Ribeira, Bloque 2 - Local C”, no lugar de Montouto, parroquia
de Cacheiras deste concello, porque no expediente se cumpriron tódalas prescricións
legais.--------2º.- Dar traslado do expediente completo á Comisión Provincial de Medio
Ambiente, para os efectos previstos no artigo 33 do referido Regulamento.--------h)Examinado o expediente promovido por D. MANUEL B. PAZOS FESTA, en
representación de “RIO TELLA, S.L.”, en virtude de instancia nº 725 de data 19-03-03,
solicitando licencia municipal para o establecemento DUN DEPOSITO DE G.L.P.
AEREO DE 2.450 LITROS, actividade comprendida no Regulamento de Actividades
Molestas, Insalubres, Nocivas e Perigosas, aprobado por Decreto 2414/1961, de 30 de
novembro.-----RESULTANDO: Que o proxecto técnico e demais documentación foron
admitidos a trámite por Decreto da Alcaldía de data 19-03-03 .-----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. MANUEL B. PAZOS FESTA, en representación de “RIO TELLA, S.L.” para a
instalación dun depósito de G.L.P. aéreo de 2.450 litros, no lugar de Ramallosa, parroquia
de Lucí deste concello, porque no expediente se cumpriron tódalas prescricións legais.2º.- Dar traslado do expediente completo á Comisión Provincial de Medio
Ambiente, para os efectos previstos no artigo 33 do referido Regulamento.--------3.- ESTUDIO DE DETALLE .
O Sr. Alcalde dá conta do estudio de detalle, que se tramita a instancia de D.
GONZALO GOMEZ ALVAREZ, redactado polo arquitecta Dª. Pilar Rivera Rodríguez,
comprensivo da finca nº 25, sita en Sebe-Cacheiras, e clasificada como solo URTA nas
Normas de ordenación complementarias e subsidiarias do planeamento do concello.--------
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O expediente permaneceu exposto ó público durante o prazo de vinte días, segundo
anuncios insertos en "El Correo Gallego" de 19-08-2003 e no D.O.G. nº 157, de 14-08-2003, sen
que se presentase ningunha reclamación na súa contra.--O Sr. Alcalde manifesta que se trata de retranquear máis unha casa que xa contaba con
licencia de obra, pero que agora os seus propietarios querenconstruir máis para atrás.-O Sr. Leis di que o seu grupo votará a favor se tamén son favorables os informaes
técnicos e as cuestións procedimentais. Respóndeselle que tódolos informes son positivos ó
respecto.-----A Sra. Bugallo manifesta que observou un aumento da edificabilidade, aínda que está
dentro dos parámetros máximos permitidos. Pregunta qué se vai facer coa edificación xa
existente, xa que no proxecto se fala de outra edificación. O Sr. Secretario solicita un receso para
consulta-la dúbida xurdida co técnico municipal, receso que o Sr. Alcalde concede.
Rematado o receso, o Sr. Secretario aclara que efectivamente se trata de dúas
edificacións, unha xa existente e outra que é a que se pretende construir, pero que tamén hai
dúas vías públicas, polo que cada unha dá a unha vía diferente. Di que, do que se trata
simplemente é de autorizar que a construcción que se vai a facer se retranquee máis.----O sr. Leis pregunta cál é exactamente a petición que se fai, e cal é exactamente a
redacción do que se pretende facer. O Sr. Secretario dá lectura á petición, que solicita,
literalmente copiado “O presente documento pretende a modificación da aliñación da parcela 25
situada na parroquia de Sebe-Cacheiras...”.---O Sr. Leis manifesta que non sabe se se está falando de retranquear unha casa ou de
outra cousa, e di que non quere ser cómplice dos erros doutras institucións, polom que pide que
se aclare esto, e que mentras se deixe este punto sobre a mesa.--------A Sra. Bugallo manifesta que esta construcción aínda non conta coa licencia definitiva, e
que do que se trata agora é de aproba-lo estudio de detalle. Di que entre a construcción existente
e a que se vai facer, xa se ocupa a edificabilidade máxima, pero que hai unha zona de cubertos,
que non aparece reflexada no plano, e que ocupa parte da edificabilidade. Opina que eses
cubertos non teñen posibilidade de seguir existindo, e que non se lle pode dar a licencia
definitiva mentras non se saiba qué pasa con eses cubertos.----O Sr. Parajó di que se basea nos informes técnicos, e que se éstes son favorables, non
ten inconvinte en dalo seu voto favorable a este asunto.---O Sr. Leis manifesta que se está comprobando que se fala dunha licencia para unha nova
construciión, e o Sr. Secretario respóndelle que aquí do único que se fala é de aproba-lo estudio
de detalle, e non da licencia.-O Sr. Parajó opina que o estudio de detalle se pode aprobar, porque o permite a lei, e que
outra cousa é a licencia.------O pleno do concello, por nove votos a favor (dos Sres. Blanco Martínez, Castroagudín
Valladares, Cajaraville Campos, Mata Iglesias, Aller Súarez, Cea Ferreiro, Vázquez Pallas, Cao
Fuentes e Parajó Liñares), e oito abstencións (dos Sres. Noriega Sánchez, Sisto Edreira, Leis
Carlés, Tallón Mesías, Conde Tarrío e Rego Jorge, e das Sras, Amieiro Rodríguez e Bugallo
Rodríguez), acorda:-1º.- Aproba-lo estudio de detalle da parcela citada, promovido por
D. Gonzalo Gómez Álvarez, así como o proxecto de compensación unido a este.--2º.- Comunicarlle este acordo ó Servicio Provincial de Urbanismo no prazo de dez días, e
publicalo no Diario Oficial de Galicia.------4.- PLAN ADICIONAL ARQUITECTURA POPULAR

.-----
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O Sr. Alcalde dá conta do expediente sobre o Plan Adicional ó 2000 de
Recuperación da Arquitectura Popular da provincia da Coruña, e da obra de
“Acondicionamento da Capela de Santa Marta”.
O Sr. Leis manifesta os mesmos interrogantes que xa expresara na Comisión
Informativa, e pregunta qué é o que se pretende aprobar aquí, se o concello é o
intermediario para manda-la documentación, ou ten que da-lo visto e prace a este
proxecto. Respóndeselle que hai que aproba-lo proxecto, e que na Comisión se acordou
poñe-la coletiña de que deberá contarse coa autorización previa de Patrimonio.---O Sr. Noriega manifesta que se lles dixo que o concello iba ser intermediario, pero
que agora hai que aproba-lo proxecto e que está de acordo coa inclusión da coletiña.------O pleno do concello, por trece votos a favor (dos Sres. Blanco Martínez,
Castroagudín Valladares, Cajaraville Campos, Mata Iglesias, Aller Súarez, Cea Ferreiro,
Vázquez Pallas, Cao Fuentes, Noriega Sánchez, Sisto Edreira e Parajó Liñares, e das Sras.
Amieiro Rodríguez e Bugallo Rodríguez), e catro abstencións (dos Sres. Leis Carlés,
Tallón Mesías, Conde Tarrío e Rego Jorge), acorda:-----1º.- Solicita-la participación no “Plan Adicional ó 2000 de recuperación da
Arquitectura Popular da provincia da Coruña”, convocado pola Excma. Deputación
Provincial da Coruña. As súas Bases coñécense e acéptanse na súa totalidade e solicítase a
execución da seguinte memoria e/ou proxecto técnico seleccionado neste municipio, e
que é aprobado na presente sesión plenaria, con arreglo á seguinte orde de prelación:------Denominación do proxecto
Importe Aport. Prov. Aport. Munic.
1.- Acondionamento da capela de Sta. Marta 30.049,85E. 30.049,85E.
2º.- Comprometerse o concello a facilitar e permiti-las inspeccións previas e no seu
caso a tramitación dos permisos, autorizacións e licencias precisos para a correcta
execución das obras.---3º.- Facultar ó Alcalde-Presidente para todo o necesario e relacionado coa
tramitación e xestión do presente acordo e o correspondente expediente.-4º.- Aproba-lo proxecto ou memoria relacionado no punto primeiro do presente
acordo, que deberá contar coa autorización previa de Patrimonio.-

5.- ORZAMENTOS 2003 .------O Sr. Leis solicita que o Sr. Alcalde explique as liñas políticas mestras destes
presupostos, e éste respóndelle que estiveron expostos bastante tempo, e que agora non é
o momento de pormenorizalos, porque para eso xa houbo tempo antes. O Sr. Leis ma
ifesta que advertiu, como novidade, que se crean unhas dedicacións exclusivas novas e
novos postos de confianza, e pide que se lle explique en qué van consistir. O Sr. Alcalde
respóndelle que este tema se explicará no seu momento. O sr. Leis pregúntaalle con quénn
consensuou o grupo de goberno estes orzamentos, e o Sr. Alcalde respóndelle que se
consensuaron co grupo mixto. O Sr. Leis opina que o Sr. Alcalde non fixo un esforzo de
consenso co resto da oposición, o que vai obrigar ó seu grupo a votar en contra, xa que
estes presupostos lle parecen un mero exercicio contable, no que se tratou de cadrar unhas
cifras que non cadran. Parécelle un exercicio de continuidade, e que o máis grave, ó seu
modo de ver, é que estes orzamentos non xustifican nin sustentan un programa de
goberno, pero que sen embargo evidencian que non existe tal programa de goberno. Cre
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que non se priorizan uns investimentos en funcións duns obxectivos políticos, e que, ó non
haber taxas por case nada, así dificilmente pode haber servicios. Di que as únicas novidades son
as dedicacións exclusivas e os asesores, e que o seu grupo, no seu momento, votou a favor das
retribucións do Sr. Alcalde e do Sr. Mata, xa que non van a entrara a facer demagoxia dese
asunto, pois opina que un cargo con responsabilidade debe ir tamén proporcionalmente
retribuido, aínda que di que, nesta ocasión, lle parece excesivo o número de dedicacións e
cargos de confianza. Para sintetizar, di que hai indicios máis que razoables de que estas contas
non responden á realidade financieira do concello, e que agarda que para o 2004 o grupo de
goberno trate de presentar unhas partidas máis pormenorizadas, sobre todo cos investimentos, ó
tempo que pide máis diálogo cos colectivos sociais e coas forzas da oposición municipal, e uns
orzamentos de acordo cun programa de goberno.-O Sr. Noriega di que, na conversa que mantivo cun xornalista, e a preguntas deste sobre
a valoración do grupo municipal do BNG sobre estes orzamentos, tivo que respostar o mesmo
de tódolos anos, xa que cre que as cousas seguen igual. Opina que se ve obrigado a da-los
mesmos argumentos de sempre, e éstes son que os presupostos 2003 xustifican e non
planifican. Di que esto non é a Conta xeral, e que hai que facer unha planificación en base a uns
criterios políticos, e que este é xa o quinto ano que se ve obrigado a dici-lo mesmo. Opina que o
Sr. Alcalde lle di ó técnico que fai os presupostos que lle cadre as contas, e que, unha vez máis,
se volven a incumpri-los prazos, de maneira sistemática, a pesares do que dixera o Consello de
Contas. Di que estes presupostos, unha vez máis, non foron consensuados, polo que o seu
grupo non vai votar a favor, e que agarda que antes de que remate o ano se estean debatindo os
presupostos do ano que ven. Pide que se presente unha proposta, que a estudien todos, que se
fagan suxerencias e que logo se aproben para principios de ano. Segue dicindo que haberá un
técnico que fará uns presupostos con criterios técnicos, pero que o grupo de goberno debe
incluir tamén uns criterios políticos, que debe defender logo diante dos outros grupos. O Sr.
Alcalde manifesta que leva vinte anos no concello, e que o grupo municipal do BNG nunca
apoiou uns presupostos, foran como foran. O Sr. Noriega responde que tódolos anos se
incumplen prazos, que se xustifica e non se planifica, e que se incumple a Lei de Facendas
Locais, aínda que di que non perde a esperanza de que algún día cheguen a presenatrse uns
presupostos en tempo e forma e con planificación. opina que, a pesares de que haxa cousas nas
que non van a estar de acordo, sí haberá outras nas que se pode chegar a consenso.------O Sr. Tallón manifesta que o Sr. Alcalde dixo que éstes eran uns presupostos
consensuados entre o grupo de goberno e o grupo mixto, e que , a pesares de que este ano están
mellor presentaados, lle parece que son reaxustes e remendos de cartos mal gastados, pero que,
da maneira na que aquí se fan as cousas, dificilmente van a cadra-las contas. Opina que éste é un
presuposto inflado, no que cre que os ingresos non se axustan á realidade, como no que se
espera recadar por licencias de obra, uns cincocentos corenta mil euros( uns noventa millóns de
pesetas), xa que agora non hai tantas licencias como en anos anteriores, polo que opina que
neste apartado pode haber un desfase duns trescentos mil euros (uns cincuenta millóns de
pesetas). Di que, veu desfases noutros apartados, como no de investimentos da Xunta e
Deputación, e que, como aínda quedan facturas metidas “no caixón”, esto vai levar a un déficit.
Segue dicindo que neste concello non se cobran taxas por case nada, e que sen embargo, onde
se cobran, como no lixo e auga, o que se recada non chega para facer fronte ó que custan estes
servicios, polo que hai novos déficits, e que hai deficiencias en servicios moi necesarios, mentras
que se emprega un tres por cento do presuposto en gastos para festas e protocolo, polo que lle
parece vergoñento. Manifesta que o seu grupo bota en falla un caatálogo de postos de traballo, e
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que cre que se deberían reconduci-los orzamentos, aínda que, tal e como ven pasando ano
tras ano, se atopan ante unha política de feitos consumados.--------O Sr. Sisto Edreira opina que estes non son pre-, nin -supostos, senón que estamos
ante un reconto. Coincide co Sr. Tallón en dicir que este ano a presentación mellorou, pero
que a primeira cousa grave que detectou foi que aínda non está pechada a contabilidade
do ano 2002, poo que non se sabe con certeza cál é a situación real, o que lle parece que
crea unha inseguridade alarmante. Di que, no informe económico-financieiro, botou en
falla as operacións de crédito con respecto ó capital consignado no orzamento, e que cre
que hai un crédito para remata-las obras da casa consitorial, que non aparece reflexado. O
Sr. Alcalde respóndelle que se trata dun crédito-ponte de algo máis de douscentos corenta
mil euros (algo máis de corenta millóns de pesetas) que concedeu a Consellería de
Xustiza, cun carácter plurianual. O Sr. Sisto Edreira dille que tería que estar especificado.
Opina que os orzamentos se traen tarde e mal, e que a súa valoración xeral é que non
teñen un investimento forte, a non ser en edificacións, o que supón menos de cincocentos
mil euros (menos de oitenta e tres millóns de pesetas), polo que para él deixan moito que
desexar. Manifesta que hai que ter en conta un dato obxectivo, que é que o Consello de
Contas di que a aprobación inicial duns orzamentos ten que realizarse antes do día 15 de
outubro e a definitiva antes do 31 de decembro do ano anterior ó exercicio, polo que estes
incumplen os prazos, como tamén o farán os seguintes. Segue dicindo que, no informe do
Consello de Contas, se dicía que” o remanente de tesourería do ano 2000 sería un esceario
de déficit financieiro a curto prazo”, do que di que nestes presupostos non se fala nada, e
que tamén se mencionaba unha deficiente organización administrativa, pola falla das
figuras fundamentais, como un Secretario e un Interventor, e que había moi poucos
traballadores. Manifesta que o gasto en persoal supón só o trece por cento, mentras que na
maioría dos concellos é do trinta por centos, e que aquí, sen embargo, se fai un esforzo de
contratación de asesores. Polo que se refire ó capítulo do persoal, manifesta que non
existe unha relación de postos de traballo, tal e como debería habela segundo a Lei, o cal
non permite unha plantilla equilibrada, e que tódalas administracións se foron adaptando,
mentras que aquí só se cubren ocos, o que denota unha fala de previsión. Di que o Real
Decreto 861/1886 de 25 de abril establece o réxime de retribucións dos funcionarios e os
niveis máximos de cada categoría, e que nos presupostos que se lles presentou viñan mal
eses niveis, aínda que se lles dixo que se iban correxir. O Sr. Secretario respóndelle que se
correxiron. Manifesta que ten constancia que houbo un aumento de niveis entre a plantilla
de funcionarios deste concello, e que eso tería que ser aprobado nun pleno, polo que esixe
que esta anomalía se corrixa de inmediato. Pregúntalle ó Sr. Secretario se se produciu ese
aumento de niveis, e éste respóndelle que os niveis son os mesmos, e que o que se
aumentou foi as retribucións. O Sr. sisto insiste en que no intervalo entre este ano e o
anterior, se produciu unha suba de niveis, e que incluso houbo entrega de cartos en man
ós funcionarios. O sr. Alcalde pídelle que explique esto, xa que acaba de facer unha
acusación seria e debe aclaralo. O Sr. sisto insiste en que sí se produciron ese pagos ”en
sobre pechado”, e o Sr. Secretario pídelle explicacións do que acaba de afirmar, negando
categoricamente que tales pagos se teñan realizado. O Sr. Sisto manifesta que se lle chame
como se queira, en “sobre pechado“ ou como cartos recibidos indebidamente no concello
durante este ano, e que, se chega o momento, terá que pedir que eses funcionarios
declaren públicamente. Esixe a nulidade destas actuacións, e que se establezan as
responsabilidades técnicas e políticas correspondentes. Pregunta se houbo aumento de
retribucións, e o Sr. Secretario respóstalle que xa antes lle aclarou que sí. O Sr. Sisto opina
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que manter un bnivel 25 nun posto no que o máximo é un nivel 22 é unha ilegalidade manifesta,
e que tamén lle parece unha aberración que se estableza un mesmo complemento específico
para todos, e que calquera funcionario entra xa co nivel máximo, e que os complementos sexan
máis altos para os funcionarios da administración que para, por exemplo, a policía local. Remata
dicindo que a cuestión da ilegalidade que se produce ten que quedar aclarada neste pleno, e que,
de outro xeito, a situación será recurrida.----O Sr. Parajó manifesta que para falar duns presupostos hai que saber de economía, e
non de outras cousas. Opina que pode tratarse dun orzamento continuista, e que se trae a finais
de ano, e non a principios, pero que estivo falando coa persoa que vai face-los presupostos do
ano 2004, e que lle dixo que estarán listos para aprobarse en decembro ou xaneiro. Cre que o
presuposto ven, por primeira vez, ben ou case ben explicado. Manifesta que se pode entrar a
mirar moitas cousas, e opina que no capítulo do persoal, se lle debe dar a cada un a categoría
que ten que ter, aínda que non é partidario de baixarlle o soldo agora a unha persoa, por
exemplo, de mil douscentos euros( duascentas mil pesetas) a setecentos cincuenta (cento
vintecinco mil pesetas). Cre que os empregados deste concello están ben pagados, e que lle
parece que os membros da policía local, ós que antes aludiu o Sr. Sisto, son dos mellores
pagados da comarca. Manifesta que el nunca oiu que se “desen sobres”, e que espera que non
se faga, e que como o Sr. Secretario dixo que non, que el o cree. Segue dicindo que antes se
falou de que sería imposible cobrar tantos cartos como aparece expresado en licencias, pero que
él cre que sí se vai facer, tal e como se pode ver estes días, que se cobraron máis de cento vinte
mil euros( vinte millóns de pesetas).Remata dicindo que xa sabe que o presuposto non pode ir a
gusto de todos, e que, cando antes se falou dos asesores, aínda que poña ”asesores da Alcaldía”,
él cre que serán asesores municipais, que estes presupostos lle parecen bastante ben
programados e bastante realistas, a pesares de presentarse no mes de outubro, e que agarda que
pronto se poidan aprobar os do ano que vén.--O pleno do concello, por nove votos a favor (dos Sres. Blanco Martínez, Castroagudín
Valladares, Cajaraville Campos, Mata Iglesias, Aller Súarez, Cea Ferreiro, Vázquez Pallas, Cao
Fuentes e Parajó Liñares), e oito en contra (dos Sres. Noriega Sánchez, Sisto Edreira, Leis
Carlés, Tallón Mesías, Conde Tarrío e Rego Jorge, e das Sras. Amieiro Rodríguez e Bugallo
Rodríguez), acorda:-1º.- Aprobar inicialmente o presuposto desta entidade para o exercicio de 2003, a contía
do cal quedou fixada, tanto en gastos como en ingresos, na cantidade de euros seis millóns
cento cincuenta e seis mil trescentos setenta e seis, asignándolle a cada un dos capítulos as
seguintes cantidades:--ESTADO DE GASTOS
Capítulos

DENOMINACIÓN

EUROS

1

A) OPERACIÓNS CORRENTES
Gastos de persoal

1.238.036

2

Gastos en bens correntes e servicios

2.908.330

3

Gastos financeiros

4

Transferencias correntes

100
325.300
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6

B) OPERACIÓNS DE CAPITAL
Investimentos reais

7

Transferencias de capital

10

8

Activos financeiros

0

9

Pasivos financeiros

300
SUMA TOTAL DE GASTOS

1.684.300

6.156.376

ESTADO DE INGRESOS

Capítulos

DENOMINACIÓN

EUROS

1

A) OPERACIÓNS CORRENTES
Impostos directos

2

Impostos indirectos

540.000

3

Taxas e outros ingresos

461.435

4

Transferencias correntes

2.168.956

5

Ingresos patrimoniais

6

B) OPERACIÓNS DE CAPITAL
Alleamento de investimentos reais

7

Transferencias de capital

8

Activos financeiros

0

9

Pasivos financeiros

0
SUMA TOTAL DE INGRESOS

1.648.000

9.500

0
1.328.485

6.156.376

2º.- Aprobar igualmente as Bases de execución do antedito presuposto.---3º.- Aproba-lo cadro de persoal que figura no expediente.
4º.- Que se expoña ó público polo prazo de quince días hábiles, para efectos de
reclama- cións, consonte o preceptuado no art. 150.1 da citada Lei.-------5º.- Que no suposto de non presentarse reclamacións na súa contra se considerará
defini tivamente aprobado, debendo cumprirse o trámite da súa publicación, resumido por
capítulos, no Boletín Oficial da Provincia e no taboleiro de anuncios da Consistorial,
xuntamente co cadro de persoal e a relación de postos de traballo, segundo dispoñen os
arts. 127 do Real Decreto 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.-------
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6.- REGULAMENTO ORGANICO .-O Sr. Alcalde manifesta que se traen a pleno un regulamento presentado conxuntamento
polo grupo de goberno e o grupo mixto, un regulamento presentado polo grupo municipal do
BNG e unhas enmendas presentadas polo grupo municipal do PSdeG-PSOE ó regulamento en
vigor. --------O regulamento proposto polo grupo de goberno e o grupo mixto é o que aparece
copiado a continuación, e que literalmente, di o que segue:”"A Constitución Española de 1978
recoñece e garante a autonomía local, dentro da organización territorial do Estado,
desenvolvéndose este principio na Lei 7/1985 reguladora das bases do Réxime local, que no
artigo 4º, establece a potestade regulamentaria dos municipios para, na esfera das súas
competencias, dictar normas e regula-la súa propia organización.----A Lei 11/1999 de 21 de abril, de modificación da anterior Lei de bases, vén potencia-lo
marco competencial nos Entes locais, como resultado do pacto local consensuado entre o
Goberno e a Federación Española de Municipios e Provincias.A nova distribución de competencias dos órganos locais, e a maior complexidade dos
asuntos sobre os que exerce a súa competencia o concello, como resultado do proceso descentralizador, así como a promulgación da Lei 5/1997 de 22 de xullo, de Administración local de
Galicia, fan necesario que o concello de Teo adapte o seu vixente regulamento orgánico
municipal.---Na súa virtude e en exercicio do dereito de autonomía municipal e da potestade regulamentaria e de autoorganización que a Lei lle confire á Corporación, outórgase o
seguinte=REGULAMENTO ORG ÁNICO= TITULO PRELIMINAR=Disposici óns
Xerais=ARTIGO 1 º.- Obxecto do regulamento.---- -É obxecto do presente regulamento orgánico regular, ó abeiro do establecido nos artigos
4.1 a, 20 i c, 24, 62 párrafo 2 e 72 da Lei 7/85 de 2 de abril, reguladora das bases de Réxime
Local, coas modificacións introducidas pola Lei 11/1999 de 21 de abril.:--------a) O réxime organizativo do Concello.b) O funcionamento dos órganos municipais.--c) O estatuto dos membros da Corporación.---ARTIGO 2 º.- Prelaci ón de fontes.-- -Na regulación das materias obxecto deste Regulamento rexe a seguinte:1. Preceptos da lexislación básica estatal do Réxime Local.-----2. A Lei de administración local de Galicia.---3. Regulamento orgánico da Corporación.------4. Lexislación xeral do Estado.
ARTIGO 3 º.- Desenvolvemento do Regulamento Org ánico.1.- As presentes normas regulamentarias poderán ser obxecto de desenvolvemento a
través de disposicións e instruccións aprobadas polo pleno e polo Alcalde, segundo o réxime de
competencias establecido.--2. Nos casos que o Alcalde faga uso desta competencia, darase conta ó pleno das
disposicións e instruccións aprobadas.
TÍTULO I=CAP ÍTULO I= A ORGANIZACI ÓN MUNICIPAL.---ARTIGO 4 º.- Órganos de goberno. -Constitúen os órganos de goberno municipal:-a) O Alcalde.-
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b) Os tenentes de Alcalde.----c) A Comisión de goberno.---d) O pleno.---e) As Comisións informativas permanentes.---f) A Comisión especial de contas.--------Ditos órganos, nos marcos das súas respectivas competencias, dirixen o goberno e
a administración local.-CAP ÍTULO II=O ALCALDE
ARTIGO 5.- Funci óns e competencias.
1. O Alcalde é o presidente da Corporación e oustenta, en todo caso, as seguintes
atribucións:----a. Dirixi-lo goberno e a administraci ón municipal:-------- Nomea e separa libremente ós concelleiros que integran a Comisión de Goberno,
dando conta ó pleno.---- Nomea e separa libremente ós tenentes de Alcalde entre os concelleiros que
forman parte da Comisión de Goberno, dando conta ó pleno.----- Delega na Comisión de goberno as atribucións delegables que estime oportuno.-- Outorga e revoga delegacións xenéricas en calquera membro da Comisión de
goberno, e especiais en calquera concelleiro.----- Organiza os servicios administrativos da Corporación.-- Vela polo cumprimento das leis e demais normativa.---b. Representar ó concello:-------- Preside tódolos actos públicos que se celebren no concello.------- Preside os actos de licitación ou adxudicación de obras, servicios, subministros,
alleamentos, concesións e arrendamentos de bens e outros contratos.-----c. Convocar e presidi-las sesi óns do pleno, salvo os supostos previstos na
presente lei e na lexislación electoral xeral, da Comisión de goberno e de calquera outros
órganos municipais, e decidi-los empates con voto de calidade.--- Elabora as ordes do día do pleno, Comisión de Goberno e órganos
complementarios.----- Abre, suspende e levanta as sesións.---- Dirixe as sesións e debates.---- Decide no caso de empate, en segunda votación, con voto de calidade.--d. Dirixir, inspeccionar e impulsa-los servicios e obras municipais :-------- Dicta disposicións particulares para o seu mellor cumprimento.-- Acada os asesoramentos técnicos necesarios.---- Dicta ordes individuais constitutivas de mandato para a execución ou a
prohibución dun acto.--e. Dictar bandos .--------f. O desenvolvemento da xestión económica de acordo co orzamento aprobado,
dispoñer gastos dentro dos límites da súa competencia, concertar operacións de crédito,
con exclusión das contempladas no artigo 158.5 da Lei 39/1988, de 28 de decembro,
reguladora das Facendas locais, sempre que aquelas estean previstas no orzamento e o seu
importe acumulado dentro de cada exercicio económico non supere o 10% dos seus
recursos ordinarios, salvo as de tesourería que lle corresponderán cando o importe
acumulado das operacións vivas en cada momento non superen o 15% dos ingresos
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liquidados no exercicio anterior; ordear pagos e render contas; todo esto de conformidade co
disposto na Lei Reguladora das Facendas locais.------- Autoriza e dispón gastos dentro do límite da súa competencia, establecidos na
normativa vixente e os previstos nas bases de execución do orzamento.--- Recoñece as obrigas derivadas dos actos de autorización e disposición orzamentaria.--- Ordea tódolos pagos que se teñan que efectuar con cargo a fondos municipais.- Concede as subvencións e axudas con cargo ás partidas e consignacións do
orzamento, de acordo coas bases de execución e co regulamento de subvencións deste
concello.-----Aproba padróns fiscais, documentos fiscais e liquidacións tributarias.-- Dicta actos de aplicación de efectividade dos tributos locais.--- Resolve as reclamacións e recursos que se deduzan contra eles.--------- Desenvolve a xestión económica municipal conforme o orzamento aprobado, sen
prexuízo das atribucións do pleno.g. Aproba-la oferta de emprego p úblico de acordo co orzamento e o cadro de persoal
aprobados polo pleno, aproba-las bases das probas para a selección do persoal e para os
concursos de provisión de postos de traballo e distribuí-las retribucións complementarias que
non sexan fixas e periódicas.-h. Desenvolve-la xefatura superior de todo o persoal e acorda-lo seu nomeamento e
sancións, incluída a separación do servicio dos funcionarios da Corporación e o despido do
persoal laboral, dando conta ó pleno, nestes dous últimos casos, na primeira sesión que celebre.
Esta atribución entenderase sen prexuízo do disposto nos artigos 99.1 e 3 da Lei B.R.L.-------i. Exerce-la xefatura da polic ía municipal.-----l. As aprobaci óns dos instrumentos de planeamento e de desenvolvemento do
planeamen- to xeral non expresamente atribuídas ó pleno, así como a dos instrumentos de
xestión urbanística e dos proxectos de urbanización.--m. O exercicio das acci óns xudiciais e administrativas e da defensa do concello nas
materias da súa competencia, incluso cando estivesen delegadas noutro órgano, e, en caso de
urxencia, en materias da competencia do pleno, neste suposto dando conta ó mesmo na
primeira sesión que celebre para a súa ratificación.------ Efectua-la comparecencia e defensa nos procesos incoados contra o concello, así como
a interposición de recursos na vía xudicial ou administrativa.--- Conferir mandato para o exercicio da representación xudicial ou administrativa, e para
toda clase de actos ou negocios xurídicos, e encomenda-la representación e defensa do concello
a letrados e procuradores.----n. A iniciativa para propo ñerlle ó pleno a declaraci ón de lesividade en materias de
competencia da Alcaldía.-----ñ. Adoptar persoalmente, e baixo a s úa responsabilidade, en caso de cat ástrofe ou de
infortunios públicos e grave risco dos mesmos, as medidas necesarias e axeitadas, dando
conta inmediata ó pleno.---o. Sanciona-las faltas de desobediencia a s úa autoridade ou por infracción das
ordenanzas municipais, salvo nos casos en que tal facultade estea atribuída a outros
órganos.-----p. As contrataci óns e concesións de toda clase cando o seu importe non supere o 10%
dos recursos ordinarios do orzamento nin, en calquera caso, os 6.010.121,04 €; incluídas as de
carácter plurianual cando a súa duración non sexa superior a catro anos, sempre que o importe
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acumulado de tódalas súas anualidades non supere nin a porcentaxe indicada, referido ós
recursos ordinarios do orzamento do primeiro exercicio, nin a contía sinalada.-q. A aprobaci ón dos proxectos de obras e de servicios cando sexa competente
para a súa contratación ou concesión e estean previstos no orzamento.---r. A adquisición de bens e dereitos cando o seu valor non supere o 10% dos
recursos ordinarios do Orzamento nin os 3.005.060,50, así como o alleamento do
patrimonio que non supere a porcentaxe nin a contía indicados nos seguintes
supostos:---- A de bens inmobles, sempre que estea prevista no orzamento.---- A de bens mobles, salvo os declarados de valor histórico ou artístico, cando o seu
allea mento non se atope previsto no orzamento.s. O outorgamento das licencias , salvo que as leis sectoriais llelo atribúan
expresamente ó pleno ou á Comisión de goberno.--------t. Ordea-la publicaci ón, execución e cumprimento dos acordos do
concello.-------u. As demais que expresamente lle atribúan as leis e aquelas que a lexislación do
Estado ou das Comunidades Autónomas lle asignen ó concello e non atribúan a outros
órganos municipais.---2. Corresponde así mesmo ó Alcalde o nomeamento dos tenentes de
Alcalde.------3. O Alcalde pode delega-lo exercicio das súas atribucións, salvo as de convocar e
presidi-las sesións do pleno e da Comisión de goberno, decidi-los empates co voto de
calidade, a concertación de operacións de crédito, a xefatura superior de todo o persoal, a
separación do servicio dos funcionarios e o despido do persoal laboral, e as enunciadas
nos apartado a), e), l), m), n), e ñ) do número 1 deste artigo. Non obstante, poderá delegar
na Comisión de goberno o exercicio das atribucións contempladas no apartado l).ARTIGO 6 º.- Exercicio das atribuci óns.--------1. O Alcalde pode exerce-la súas atribucións directamente ou mediante delegación.
Teñen carácter de delegables tódalas funcións da Alcaldía, salvo as enumeradas no último
apartado do artigo anterior.-----2. O Alcalde poderá efectuar delegacións:--------a) Na Comisión de goberno.-----b) Nos membros da Comisión de goberno, sexan ou non tenentes de
Alcalde.------c) En calquera concelleiro, aínda que non pertenza a Comisión de goberno, para
cometidos específicos.ARTIGO 7 º.- Réxime xeral das delegaci óns.--O outorgamento de delegacións polo Alcalde someterase ó seguinte réxime:-------a) Efectuaranse mediante decreto do Alcalde, que conterá o ámbito, facultades e
condicións especificas do exercicio das facultades que se deleguen.-------b) Requirirá para a súa eficacia a aceptación do órgano ou membro en que se
delegue. Entenderase aceptada tacitamente se no termo de tres días hábiles contados
desde a notificación da resolución, o órgano ou membro delegado non fai manifestación
expresa ante o Alcalde da súa non aceptación.----

Página 18 de 33

e) As delegacións, salvo as relativas a un proxecto ou asunto específico, publicaranse no
Boletín Oficial da Provincia e darase conta ó pleno do concello na primeira sesión que
celebre.----d) Os actos dictados polo órgano ou membro delegado no exercicio das atribucións
delegadas enténdense dictados polo Alcalde, correspondéndolle a este a resolución dos recursos
de reposición.--e) Ningún órgano ou membro poderá delegar nun terceiro as atribucións delegadas polo
Alcalde.--f) O Alcalde poderá revogar ou modifica-las delegacións efectuadas coas mesmas
formalidades que as esixidas para o seu outorgamento.--CAPITULO III=OS TENENTES DE ALCALDE.-- ARTIGO 8 º.- Os tenentes de Alcalde. --------1. Son libremente nomeados e cesados polo Alcalde entre os membros da Comisión de
goberno, mediante un decreto, do que se dará conta ó pleno na primeira sesión que celebre, e
publicarase no Boletín Oficial da Provincia.--2. O número de tenentes de Alcalde non poderá exceder do número de membros da
Comisión de goberno.
3. Correspóndelle ós tenentes de Alcalde, pola orde do seu nomeamento, substituír
accidentalmente ó Alcalde na totalidade das súas funcións, nos casos de ausencia, enfermidade
ou impedimento.-----CAPITULO IV=A COMISI ÓN DE GOBERNO.- ---ARTIGO 9.- Composici ón.--1. A Comisión de goberno, órgano colexiado, está integrada polo Alcalde que a preside e
un número de concelleiros non superior ó tercio do número legal de membros da Corporación.
2. O nomeamento e separación dos membros da Comisión de goberno corresponde
libre- mente ó Alcalde, efectuarase por decreto do que se dará conta ó pleno do concello e
publicarase no Boletín Oficial da Provincia.-------3. O Alcalde efectuará o nomeamento dos membros da Comisión de goberno dentro dos
30 días seguintes a constitución do concello, quedando constituída a mesma para tódolos
efectos.------ARTIGO 10.- Atribuci óns:-a) A asistencia permanente ó Alcalde en exercicio das súas atribucións.b) Exerce-las atribucións que o Alcalde expresamente lle delegue.------c) Exerce-las atribucións que o pleno do concello expresamente lle delegue.-----d) Exerce-las atribucións que expresamente poidan conferirlle as normas legais.ARTIGO 11.- R éxime de sesi óns.----1. A Comisión de goberno celebrará sesións ordinarias os luns ás 19 horas, e
extraordinarias e urxentes cando sexan convocadas polo Alcalde ou a instancia de alomenos
unha cuarta parte do número legal dos seus compoñentes.------2. A convocatoria efectuarase polo Alcalde, alomenos vintecatro horas antes da fixada
para a súa celebración, salvo as extraordinarias e urxentes, nas que antes de entrar no
coñecemento dos asuntos incluídos na orde do día se declarará a urxencia por acordo favorable
da maioría dos seus membros.
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3. As sesións da Comisión de goberno non serán publicas, sen prexuízo da
publicidade e comunicación establecidas nas normas. A copia da acta enviaráselle ós
membros da Corporación no prazo de dez días contados desde a súa celebración.---4. Para a súa válida constitución requírese a asistencia da maioría absoluta legal
dos seus compoñentes, celebrándose en segunda convocatoria, de non existir quórum,
unha hora despois da fixada para a primeira, sendo neste caso suficiente a asistencia de
tres dos seus membros.----5. Será presidida polo Alcalde, que dirixirá e ordeará os debates.--------6. Cando exerza competencias delegadas polo pleno, será preceptivo o informe da
Comisión informativa correspondente.
7. O Alcalde pode requirir que asistan ás sesións outros membros da Corporación
ou per- soal de servicio do concello, co obxecto de informar no relativo ó ámbito das súas
actividades.----CAPITULO V=O PLENO MUNICIPAL.----- -ARTIGO 12.- Composici ón e competencias.--1. O pleno, integrado por tódolos concelleiros, é presidido polo Alcalde.--2. Correspóndenlle, en todo caso, ó pleno as seguintes atribucións:
a. O control e a fiscalización dos órganos de goberno.----b. Os acordos relativos á participación en organizacións supramunicipais;
alteración do termo municipal; creación ou supresión de municipios e das entidades ás
que se refire o artigo 45 da Lei de bases de Réxime local; creación de órganos
desconcentrados; alteración da capitalidade do municipio e o cambio de nome deste ou
daquelas entidades e a adopción ou modificación da súa bandeira, ensina ou escudo.------c. A aprobación inicial do planeamento xeral e a aprobación que poña fin á
tramitación municipal dos plans e demais instrumentos de ordenación previstos na
lexislación urbanística.d. A aprobación do regulamento orgánico e das ordenanzas.-------e. A determinación dos recursos propios de carácter tributario; a aprobación e
modificación dos orzamentos; a disposición de gastos en materia da súa competencia e a
aprobación das contas; todo isto de acordo co disposto na Lei de Facendas locais.f. A aprobación das formas de xestión dos servicios e dos expedientes de
municipalización.------g. A aceptación da delegación de competencias feita por outras Administracións
públicas.-------h. O planteamento de conflictos de competencias a outras entidades locais e
demais administracións públicas.--------i. A aprobación do cadro de persoal e da relación de postos de traballo, a fixación
da contía das retribucións complementarias fixas e periódicas dos funcionarios e o
número e réxime do persoal eventual.---l. O exercicio de accións xudiciais e administrativas e a defensa da Corporación en
materias de competencia plenaria.-------m. A declaración de lesividade dos actos do concello.----n. A alteración da calificación xurídica dos bens de dominio público.------ñ. A concertación das operacións de crédito que teñan unha contía acumulada,
dentro de cada exercicio económico, superior ó 10 % dos recursos ordinarios do
orzamento -salvo as de tesourería, que lle corresponderán cando o importe acumulado das
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operacións vivas en cada momento supere o 15% dos ingresos correntes liquidados no exercicio
anterior- todo isto de conformidade co disposto na Lei reguladora das Facendas locais.o. As contratacións e concesións de toda clase cando o seu importe supere o 10% dos
recursos ordinarios do orzamento e, en calquera caso, os 6.010.121 €, así como os contratos e
concesións plurianuais cando a súa duración sexa superior ós catro anos e os plurianuais de
menor duración cando o importe acumulado de tódalas súas anualidades supere a porcentaxe
indicada, referida ós recursos ordinarios do orzamento do primeiro exercicio e, en todo caso,
cando sexa superior á contía sinalada nesta letra.--------p. A aprobación dos proxectos de obras e servicios cando sexa competente para súa
contratación ou concesión, e cando aínda non estean previstos nos orzamentos.q. A adquisición de bens e dereitos cando o seu valor supere o 10% dos recursos
ordinarios do orzamento e, en todo caso, cando sexa superior a 3.005.060,50 € , así como os
allramentos patrimoniais nos seguintes supostos:------. Cando se trate de bens inmobles ou de bens mobles que estean declarados de valor
histórico ou artístico, e non estean previstas no orzamento.----. Cando, estando previstas no orzamento, superen as mesmas porcentaxes e contías
indicadas para as adquisicións de bens.--------r. Aqueloutras que deban corresponder ó pleno por esixi-la súa aprobación unha maioría
especial.-----s. As demais que expresamente lle confiran as leis.-----3. Pertence, igualmente, ó pleno a votación sobre a moción de censura ó Alcalde e sobre
a cuestión de confianza planteada por el mesmo, que rexen polo disposto na lexislación electoral
xeral.
4. O pleno pode delega-lo exercicio das súas atribucións no Alcalde e na Comisión de
goberno, salvo as enunciadas no número 2, letras a), b), c), d), e), f), f), h), i), n), e r), e no
número 3 deste artigo.--------ARTIGO 13.- R éxime das delegaci óns.------1. As atribucións do pleno poden exercerse directamente ou mediante delegación,
consonte o establecido no apartado 4. do artigo anterior.-------2. O acordo plenario de delegación será adoptado por maioría absoluta do número legal
de membros da Corporación e surtirá efectos desde o día seguinte ó da súa aprobación, sen
prexuízo da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia.--CAPITULO VI=ÓRGANOS COMPLEMENTARIOS. ------ARTIGO 14.- As Comisi óns informativas. --1. As Comisións informativas son órganos colexiados complementarios dos órganos de
goberno, sen atribucións resolutorias, que teñen por función o estudio, consulta e informe
preceptivo e non vinculante, con carácter exclusivo dos asuntos que teñan que ser sometidos á
decisión do pleno.---2. Poden ser permanentes ou especiais. As primeiras constitúense con carácter xeral, e o
seu número e denominació se, decidirán por acordo plenario a proposta do Alcalde. As especiais
son aquelas que o pleno pode constituír para un asunto concreto, extinguíndose
automaticamente unha vez que dictaminasen ou informasen sobre o asunto que constituíu o seu
obxecto.-----3. Estarán integradas exclusivamente por membros da Corporación e presididas polo
Alcalde, puidendo este delega-la presidencia efectiva en calquera membro da mesma.---

Página 21 de 33

4. Cada Comisión estará integrada de forma que a súa composición se acomode á
proporcionalidade existente entre os distintos grupos políticos representados na
Corporación.---5. A adscrición da representación de cada grupo realizarase mediante proposta do
seu portavoz, en escrito dirixido ó Alcalde, do que se dará conta ó pleno. Poderá
designarse un suplente para cada un dos membros titulares.-6. As súas convocatorias e sesións axustaranse ó réxime previsto para a Comisión
de goberno.-----ARTIGO 15.- Da Comisi ón especial de contas. ------1. É a Comisión informativa de existencia preceptiva á que corresponde o exame,
estudio e informe dos estados e contas anuais que comprenderán tódalas operacións
orzamentarias, independentes e auxiliares patrimoniais e de tesourería levadas a cabo
durante cada exercicio, nos termos do disposto na Lei 39/88, de 28 de decembro,
reguladora das Facendas locais.ARTIGO 16.- Os concelleiros delegados.------- Son aqueles que oustentan algunha das delegacións de atribucións do Alcalde
previstas nos números 3, 4 e 5 do artigo 43 do Regulamento de organización,
funcionamento e réxime xurídico das Entidades locais, que se determinarán no decreto de
delegación.----TITULO II=FUNCIONAMENTO DOS ÓRGANOS.- CAPITULO I=Disposici óns com úns.--ARTIGO 17.- Sesi óns.Os órganos municipais, dentro das súas atribucións, funcionan mediante a
celebración de sesións ou reunións, de conformidade co disposto nos artigos seguintes.---ARTIGO 18.- Disposici óns xerais.-----1. A presidencia das sesións do pleno da Corporación e da Comisión de goberno
correspóndelle ó Alcalde. En caso de ausencia ou imposibilidade, a presidencia será
asumida polos tenente de Alcalde, segundo a orde de substitución.--------2. Actuará como secretario en tódalas sesións do pleno da Corporación, e nas
decisorias da Comisión de goberno, o secretario do concello.-----3. As sesións do pleno e da Comisión de goberno celebraranse na casa consistorial,
salvo os supostos de forza maior, nos que se poderá habilitar outro edificio ou local para
tal efecto. En todo caso farase constar esta circunstancia.CAPITULO II=Funcionamento do pleno.------ARTIGO 19.- Clases de sesi óns.-------1. As sesións do pleno do concello poden ser:----a) Ordinarias.---b) Extraordinarias.------c) Extraordinarias de carácter urxente.---2.- O Pleno celebrará sesión ordinario o último venres de cada mes ás 10 horas,
agás os meses de agosto e decembro, correspondendo a primeira sesión ó día 25 de xullo
de 2003. Cando o día fixado sexa inhábil, a sesión trasladarase ó día inmediatamente
anterior.--------De común acordo entre un mínimo de tres grupos representados no concello,
poderán solicita-la retransmisión de dous plenos ó ano, con pedilo por escrito asinado
polos seus portavoces.--
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3. O pleno celebrará sesión extraordinaria cando así o decida o presidente ou o solicite a
cuarta parte, alomenos, do número legal de membros da Corporación, sen que que ningún
concelleiro poida solicitar máis de tres anualmente. Neste último caso, a celebración da sesión
non poderá demorarse por mais de quince días hábiles desde que fose solicitada, non puidendo
incorporarse o asunto á orde do día dun pleno ordinario ou doutro extraordinario con máis
asuntos se non o autorizan expresamente os solicitantes da convocatoria.--Se o presidente non convocase o pleno extraordinario solicitado polo número de
concelleiros indicado dentro do prazo sinalado, quedará automaticamente convocado para o
décimo día hábil seguinte ó de finalización de dito prazo, ás doce horas, o que será notificado
polo secretario da Corporación a tódolos membros da mesma ó día seguinte da finalización do
prazo citado anteriormente. En ausencia do presidente ou de quen legalmente teña que
substitílo, o pleno quedara validamente constituído sempre que concorra o quórum legalmente
requirido para a súa celebración. Neste caso será presidido polo membro da Corporación de
maior idade entre os presentes.--------4. Son sesións extraordinarias urxentes as convocadas polo Alcalde pola súa propia
iniciativa, cando a urxencia do asunto ou asuntos a tratar non permitan convocar sesión
extraordinaria coas formalidades dos prazos de convocatoria. Neste caso debe incluírse como
primeiro punto da orde do dia o pronunciamento sobre a urxencia, e se esta non fose aprobada
levantaríase a sesión.ARTIGO 20.- Convocatoria.
1.- Correspóndelle ó Alcalde convocar tódalas sesións do pleno, salvo no suposto
contemplado no parágrafo 2º do apartado 3 do artigo 19.-------2. Á convocatoria das sesións acompañaráselle a orde do día compresiva dos asuntos a
tratar. Entre a convocatoria e a celebración das sesións non poderán transcorrer menos de dous
dias hábiles, salvo no caso das sesións extraordinarias urxentes.--------3. As convocatorias serán notificadas ós concelleiros nos seus domicilios alomenos con
dous días hábiles de antelación, salvo as extraordinarias urxentes.------ARTIGO 21.- Expediente da sesi ón.A convocatoria para unha sesión ordinaria ou extraordinaria dará lugar á apertura do
correspondente expediente, no que deberá constar:----a) A relación de expedientes que a secretaría prepare e poña a disposición da Alcaldía ou
presidencia.-b) A fixación da orde do día polo Alcalde.-----c) As copias das notificacións cursadas ós membros da Corporación.---d) Copia do anuncio do taboleiro de edictos do concello.--------e) Minuta da acta.----f) Copia dos oficios de revisión dos acordos adoptados nas administracións do Estado e
Comunidade Autónoma.------g) Publicación dos acordos no taboleiro de edictos.-----ARTIGO 22.- Orde do d ía.-1. A orde do día componse da relación dos asuntos que se teñan que tratar na
sesión.-------2. A elaboración da orde do día correspóndelle ó Alcalde e comprenderá
exclusivamente:------a) A aprobación da acta da sesión ou sesións anteriores.
b) Tódolos dictames ou mocións con expedientes informados pola Comisión
informativa correspondente.-------
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c) Punto de rogos e preguntas nas sesións ordinarias. Poden presentar rogos e
preguntas os grupos municipais, por un tempo de 30 minutos cada grupo, sen ter en conta
o tempo empregado nas respostas.-----Rogo é a formulación dunha proposta de actuación dirixida a algún dos órganos
do goberno municipal. Os rogos formulados no seo do pleno poderán ser debatidos, pero
en ningún caso sometidos a votación. Poden presentar rogos tódolos membros da
Corporación, ou os grupos municipais mediante os seus portavoces. Os rogos poderán ser
efectuados verbalmente ou por escrito e serán debatidos xeralmente na sesión seguinte,
sen prexuízo de que poidan selo na mesma sesión na que se formulen se o Alcalde ou
presidente o estima conveniente.---Pregunta é calquera cuestión formulada os órganos de goberno no seo do pleno.
Poden presentar preguntas tódolos membros da corporación, ou os grupos municipais a
través dos seus portavoces. As preguntas feitas oralmente no transcurso dunha sesión
serán xeralmente respondidas polo seu destinatario na sesión seguinte, sen prexuízo de
que o preguntado queira darlle resposta inmediata. As preguntas formuladas por escrito
serán contestadas polo destinatario na sesión seguinte, sen prexuízo de que o preguntado
queira darlle resposta inmediata. As preguntas formuladas por escrito con vintecatro horas
de antelación serán contestadas ordinariamente na sesión ou, por causas debidamente
motivadas, na seguinte.As preguntas formuladas poderán ser contestadas polo destinatario na mesma
sesión ou na seguinte, ou ben por escrito no prazo máximo de trinta días.3. Na orde do día farase constar que, se na primeira convocatoria non se
alcanzasen os requirimientos para a valida constitución do pleno, se entenderá convocada
a sesión automaticamente á mesma hora, dous días despois.------4. Serán nulos os acordos adoptados nas sesións extraordinarias sobre asuntos non
comprendidos na súa convocatoria, así como os que se adapten en sesións ordinarias
sobre materias non incluídas na orde do día, salvo especial e previa declaración de
urxencia adoptada polo pleno con voto favorable da maioría absoluta do número legal de
membros da Corporación.
ARTIGO 23.- Expedientes e documentaci ón.-1. A documentación íntegra dos asuntos incluídos na orde do día estarán a
disposición dos concelleiros na secretaría desde a data de convocatoria. Os expedientes
non poderán saír do lugar no que se atopen postos de manifesto, salvo disposición verbal
ou por escrito do Alcalde comunicada á secretaría xeral.2. Os concelleiros terán dereito a examina-los expedientes e cantos antecedentes se
relacionen cos asuntos da orde do día. Cando se precise que se poña de manifesto
calquera outro expediente ou documento que obre na dependencias municipais,
interesarano da Alcaldía.-------ARTIGO 24.- Constituci ón das sesi óns.--------1. Para a válida constitución dunha sesión, sexa cal sexa o seu carácter, será
necesaria a asistencia mínima dun tercio do numero legal dos seus membros.-----2. Este quórum hase manter durante todo o transcurso da sesión coa finalidade de
garantir que tódolos acordos que se adopten conten coa presencia deste mínimo de
membros corporativos, de forma que, se por calquera causa este quórum non se puidese
manter, o presidente declarará a suspensión da sesión.---3. Non se poderá celebrar ningunha sesión sen a asistencia do presidente e do
secretario da Corporación ou das persoas que legalmente os substitúan.---
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4. Os membros da Corporación que non poidan asistir a unha sesión por causa que llelo
impida, terán que comunicárllelo a Alcaldía e, se non fose posible, á secretaría xeral.5. Os membros da Corporación tomarán asento no salón de sesións unidos ó seu grupo.
A orde de colocación será determinada polo presidente, unha vez oídos os portavoces, tendo
preferencia o grupo formado polos membros da lista máis votada. En calquera caso a colocación
dos membros da Corporación deberá facilita-la emisión e reconto de votos.-------ARTIGO 25.- Publicidade e duraci ón das sesi óns.--1. As sesións do pleno serán públicas. Non obstante, poderá ser secreto o debate e a
aprobación daqueles asuntos que poidan afectar ó dereito fundamental dos cidadáns ó que se
refire o artigo 18.1. da Constitución Española, cando así o acorde previamente a maioría
absoluta dos asistentes.-------2. O público asistente ás sesións non poderá intervir nestas, agás as situacións recollidas no regulamento de participación cidadán, podendo o presidente proceder en casos
extremos á expulsión que por calquera causa impida o normal desenvolvemento da sesión.------3. Toda sesión ordinaria ou extraordinaria deberá de respecta-lo principio de unidade do
acto, procurando que finalice o mesmo día do seu comezo. Durante o transcurso da sesión, o
presidente poderá acordar interrupcións ó seu arbitrio para permiti-las deliberacións dos grupos
por separado sobre cuestións debatidas, para consultas dos portavoces ou para descanso dos
debates.------ARTIGO 26.- Direcci ón das sesi óns.1. Correspóndelle ó presidente asegura-la boa marcha das sesións, dirixi-los debates e
mante-la orde.--------2. As dúbidas que poidan xurdir na aplicación deste regulamento serán resoltas polo
presidente, unha vez escoitado o secretario.---3. Para mellor exercicio das súas competencias, o presidente poderá requiri-la opinión
dos portavoces dos grupos municipais en relación coa convocatoria, celebración, incidencias e
desenvolvemento dos debates.
4. O Alcalde poderá chamar á orde a calquera membro da Corporación que:-----a) Profira palabras ou virta conceptos ofensivos para o decoro da Corporación, dos seus
membros, de institucións públicas ou de calquera outra persoa ou entidade.----b) Produza interrupcións ou por calquera medio altere a orde das sesións.--------c) Pretenda facer uso da palabra sen que lle fose concedida ou unha vez que lle fose
retirada.-----Tras tres chamadas á orde na mesma sesión, con advertencia na segunda das
consecuencias da terceira chamada, o presidente poderá ordear que abandoe o local onde se
celebra a sesión, adoptando as medidas que considere oportunas para facer efectiva a
expulsión.---ARTIGO 27.- Apertura da sesi ón.--1. O presidente abrirá a sesión e o secretario comprobará a existencia do quórum necesa
rio para comezala, tomando nota das ausencias xustificadas ou non.---2. Pasada media hora a partir da sinalada para a celebración da sesión sen a existencia do
quórum previsto no artigo 24.1 deste regulamento, o presidente ordearálle ó secretario que
levante dilixencia na que se faga consta-la asistencia dos membros da Corporación presentes, a
ausencia dos que se teñan excusado e da existencia ou non do quórum para a validez da
mesma.-------
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3.Constituída validamente a sesión, o presidente propoñerá a aprobación da acta
da sesión ou sesións anteriormente incluídas na orde do día. Se non houbese
observacións, quedará aprobada.----Se as houbese serán resoltas pola Corporación, debendo incorporarse previa
dilixencia do secretario á acta definitiva que se transcriba no correspondente libro. En
ningún caso poderá modificarse o fondo dos acordos aprobados, e só caberá correxir erros
materiais ou de feito, unha vez debatidas as observacións.--ARTIGO 28.- Desenvolvemento das sesi óns.--1. O presidente dirixirá o desenvolvemento da sesión. Os asuntos debatiranse e
votaranse seguindo a numeración correlativa que figura na orde do día, se ben por causa
xustificada poderase altera-la orde dos mesmos ou retiralos da orde día.--2. Non obstante ó disposto no numero anterior, o presidente poderá retirar un
asunto dos incluídos na orde do día nos seguintes casos:a) Cando a súa aprobación esixa unha maioría especial e esta non poida obterse
durante o transcurso da sesión.-b) Cando o solicite durante o debate un concelleiro, con obxecto de que se
incorporen ó expediente documentos, informes ou se completen trámites, ou que quede
sobre a mesa para a súa discusión na seguinte sesión. Nestes casos a petición será votada
tras termina-lo debate e antes de proceder á votación sobre o fondo do asunto. Se a
maioría simple votase a favor da petición, non haberá lugar a vota-la proposta.---c) A petición do poñente dunha moción.ARTIGO 29.- Desenvolvemento dos debates.-1. Para o mellor desenvolvemento dos debates, a presidencia dispoñerá que o
secretario dea lectura íntegra ou en extracto do dictame formulado pola Comisión
informativa correspon dente, ou se se tratase dun asunto urxente non dictaminado por
esta, da proposición que se someta ó pleno. Darase lectura íntegra daquelas partes do
expediente e do informe ou dictame da Comisión, cando sexa solicitada polos grupos
municipais.----2. Se ningún portavoz solicitase despois da lectura o uso da palabra, someterase o
asunto a votación.------3. Se se promovese debate, as intervencións sera ordeadas polo Alcalde, conforme
as seguintes reglas:----a) Só se poderá facer uso da palabra previa autorización do presidente.----b) O debate comézase coa exposición e xustificación da proposta, a cargo dalgún
membro da Comisión informativa que a dictaminou, ou dalgún dos membros da
corporación que subscriban a proposición ou moción, en nome propio ou do colectivo
propoñente.----c) Seguidamente o presidente concederálle a palabra ós portavoces dos grupos
para un primeiro turno de debate, durante o tempo de seis minutos, intervindo por orde de
mayor a menor representación municipal, comezando polo grupo maioritario e ramatando
sempre polo grupo mixto, que repartirá o tempo de intervención entre os seus
compoñentes. O tempo poderá ser ampliado polo presidente en razón á importancia ou
trascendencia do asunto.
d) Acabado este primeiro turno, o poñente poderá responder se o cre conveniente.e) O presidente concederá un segundo turno de intervención para aclarar ou
respostar algún punto concreto, concedéndolle a palabra ós portavoces durante un tempo
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de 3 minutos a cada un, pola orde antriormente sinalada. Finalizado éste, o poñen pechará o
debate ratificando ou modificando a súa proposta.-----f) Quen se considere aludido por unha intervención poderá solicitarlle ó presidente un
turno especial por alusións, durante o tempo dun minuto.-----g) Os membros da Corporación poderán, en calquera momento do debate, pedi-la
palabra para expoñer unha cuestión de orde, invocando a norma de aplicación. O presidente
resolverá o que proceda, sen que por este motivo se entable ningún debate.-----h) A intervención do secretario ou do interventor durante o debate dos asuntos incluídos
na orde de día quedará limitada a informar dos aspectos legais do asunto que se discuta, cando
medie requirimento expreso da presidencia, ou lle dea esta o uso da palabra, cando entendan
que no debate se suscita algunha cuestión na que poida dubidarse acerca da súa legalidade ou
puidese ter implicacións orzamentarias.-------i) Os portavoces dos grupos, durante o debate, poderán pedi-la modificación do dictame,
a súa retirada para efectos de que se incorporen ó mesmo documentos ou informes, ou que
quede sobre a mesa para o seu debate e votación na seguinte sesión.---l) O poñente poderá acceder á petición de modificación do dictame; neste caso formará
parte íntegra do mesmo para os efectos da súa votación. A petición de retirada do dictame ou de
que quede sobre a mesa para a próxima sesión será decidida por maioría simple antes de
proceder á votación sobre o fondo do asunto.-m) Se se formulasen votos particulares ou enmendas, deberán debaterse en primeiro
lugar antes do dictame ou proposición correspondente, iniciándose a intervención polo
formulante, que seguirá pola mesma orde, tempo e forma establecidos para os dictames, e
pechando o debate o poñente.ARTIGO 30.- Abstenci ón.--Sen prexuízo das causas de incompatibilidade establecidas pola Lei, os membros da
Corporación deberán absterse de participar no debate e votación de todo asunto cando concorra
algunha das causas ás que se refire a lexislación do procedemento administrativo e contratos das
administracións públicas.-----Neste caso o interesado deberá abandoa-la sala mentres se discute e vota o asunto, salvo
cando se trate de debate-la súa actuación como membro da Corporación, en que terá dereito a
permanecer e defenderse.-----ARTIGO 31.- Car ácter das intervenci óns.--1. Dictame é a proposta sometida ó pleno tralo estudio do expediente pola Comisión
informativa. Contén unha parte expositiva e un acordo a adoptar.-------2. Proposición é a proposta que se somete ó pleno relativa a un asunto incluído na orde
do día, que acompaña á convocatoria. Conterá unha parte expositiva ou xustificación e un
acordo, así mesmo, a adoptar. Non procederá entrar a debater nin votar unha proposición sen
que previamente se ratificase a súa inclusión na orde do día.---3. Moción é a proposta que se somete directamente a coñecemento do pleno. Poderá
formularse por escrito ou oralmente.-4. Voto particular é a proposta de modificación dun dictame formulada por un membro
que forma parte da Comisión informativa. Deberá acompañar ó dictame desde o día seguinte á
súa aprobación pola Comisión.--------5. Enmenda é a proposta de modificación dun dictame ou proposición presentada por
calquera membro, mediante escrito presentado ó presidente antes de comezarse a deliberación
do asunto. Non obstante se se formulasen emendas in voce durante a sesión, unicamente poderá
aceptarse o seu debate por acordo da maioría dos asistentes.----
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ARTIGO 32.- Das votaci óns.
1. Pechado o debate dun asunto procederase á súa votación. O dictame ou
proposición, salvo excepción, votarase integramente.-------2. Antes de comeza-la votación o presidente espoñerá clara e concisamente os
termos da mesma e a clase de votación. Se se mantivesen os votos particulares ou
enmendas, decidiranse antes do dictame ou moción de que se trate.---3. Unha vez comezada a votación non se pode interromper por ningún motivo.
Durante o desenvolvemento da votación o presidente non concederá o uso da palabra por
ningún motivo, e ningún corporativo poderá entrar no salón ou abandonalo.-------4. Cada membro da Corporación pode votar en sentido afirmativo, negativo ou
absterse de votar. A ausencia dun concelleiro unha vez iniciada a deliberación dun asunto
equivale á abstención.-5. Terminada a votación ordinaria, o presidente declarará o acordado.-----6. Inmediatamente de concluí-la votación nominal ou secreta, o secretario
computará os sufraxios emitidos e anunciará en voz alta o resultado, en vista do cal o
presidente proclamará o acordo adoptado.-------7. No caso de votacións con resultados de empate, efectuarase unha nova
votación, e se o empate persistise, decidirá o voto de calidade do Presidente.-------8. Unha vez proclamado un acordo, os grupos que non interviñeran no debate ou
que tras este cambiasen o sentido do seu voto, poderán solicitar do presidente un turno de
explicación do voto.---ARTIGO 33.- Asuntos de urxencia.----1. Concluído o debate e votación dos asuntos incluídos na orde do día das sesións
ordinarias, e antes de pasar ó turno de rogos e preguntas, o presidente preguntará ós
poñentes e portavoces dos grupos municipais, se existe algún asunto que deba someterse
á consideración do pleno por razóns de urxencia.-2. O poñente ou portavoz do grupo propoñente, de se-lo caso, xustificará a
urxencia e acto seguido o pleno, por maioría absoluta do número legal de membros da
Corporación, decidirá sobre a procedencia do seu debate e posterior votación.----ARTIGO 34.- Clases de votaci óns.-----1. As votacións poden ser: ordinarias, nominais e secretas.--------a) Ordinarias son as que se manifestan verbalmente ou por signos convencionais
de asentimento, disentimento ou abstención dos membros da Corporación.--------b) Nominais son aquelas que se realizan mediante chamamento por orde alfabética
de apelidos e sempre no último lugar o presidente, e na que cada membro da Corporación
responde "si", "non", ou "abstéñome".--c) Secretas son aquelas que se realizan na forma e nos casos previstos pola lei,
previo acordo do pleno, por maioría absoluta. A votación realizarase mediante urnas.-----2. O sistema normal de votación é o de votación ordinaria.--------3. A votación nominal requirirá como mínimo a solicitude dun grupo municipal, e
deberá aprobarse polo pleno por maioría simple en votación ordinaria.---4. A votación secreta só poderá utilizarse para a selección ou destitución de
persoas.--------ARTIGO 35.- Das actas.------ --1. De cada sesión, o secretario estenderá unha acta que conterá como mínimo:-----a) Lugar da reunión, con expresión do nome do concello e local en que se celebra.b) Día, mes e ano.--------
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c) Hora de comezo.------d) Nome e apelidos do presidente, dos membros da Corporación presentes, dos ausentes
que se escusaran e dos que falten sen escusa.---e) Carácter ordinario ou extraordinario da sesión, e se se celebra en primeira o en
segunda convocatoria.--f) Asistencia do secretario o de quen legalmente o substitúa, e presencia do funcionario
responsable da intervención cando concorra.---g) Asuntos que se examinen, opinións sintetizadas dos grupos ou membros da
Corporación que interviñeron nas deliberacións e incidencias destas.---h) Votacións que se verifiquen, e no caso das nominais o sentido en que cada membro
emita o seu voto. Nas votacións ordinarias farase consta-lo número de votos afirmativos, dos
negativos e das abstencións. Farase constar nominalmente o sentido do voto cando así o pidan
os interesados.--------i) Parte dispositiva dos acordos que se adopten.
l) Hora en que o presidente levante a sesión.---2. De non celebrarse sesión, por falta de asistentes ou outro motivo, o secretario suplirá a
acta cunha dilixencia autorizada coa súa firma, na que consigne a causa e o nome dos asistentes
e dos que escusaron a súa asistencia.-CAPITULO III=Funcionamento das Comisi óns.---ARTIGO 36.- Da Comisi ón de goberno. -----1. As sesións da Comisión de Goberno poden ser:------a) Ordinarias deliberantes de asistencia ó Alcalde.------b) Ordinarias decisorias.-------c) Extraordinarias.----d) Extraordinarias de carácter urxente.2. O seu réxime de funcionamento é o establecido no artigo 11 deste regulamento.-------ARTIGO 37.- Das demais Comisi óns.--------1. O funcionamento das comisións informativas axustarase, de se-lo caso, ó establecido
nas sesións do pleno, coas seguintes modificacións:---a) Celebrarán as súas sesións coa periodicidade que acorde o pleno no momento de
constituílas, e nos días e horas que estableza o Alcalde ou presidente da Comisión, os cales
poderán así mesmo convocar sesións extraordinarias ou urxentes.------b) A convocatoria corresponde o Alcalde ou ó presidente da Comisión e na orde do día
só poderán incluírse os dictames dos que osexpedientes íntegros, debidamente informados ou
fiscalizados, estean na secretaría xeral no momento da convocatoria da Comisión.------c) Entre a convocatoria e a celebración da sesión non poderán transcorrer menos de 48
horas.--------d) A partir da convocatoria da sesión os expedientes estarán na secretaría xeral a
disposición dos concelleiros.e) As sesións non serán públicas.------TITULO III=GRUPOS POL ÍTICOS.=CAPÍTULO ÚNICO.-- ------ARTIGO 38.- Os grupos pol íticos municipais. --------
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Os membros da Corporación, para os efectos da súa actuación corporativa,
constitúense en grupos políticos, que se corresponderán coas listas electorais dos partidos,
federacións, coalicións ou agrupacións que ontiveron postos na Corporación.--------2.- Cada grupo debe ter alomenos dous concelleiros.---3.- Ninguén poderá pertencer simultaneamente a mais dun grupo, nin poderán
constituír grupo separado os concelleiros que pertenzan a unha mesma lista electoral.-----4.- Tódolos concelleiros deberán estar adscritos a un grupo municipal.---ARTIGO 39.- O grupo mixto. -1. Os concelleiros que non estean integrados en ningún outro grupo político, ou
non poidan formar grupo propio, quedarán incorporados ó grupo mixto.-2. Os concelleiros que abandoen o grupo político do que forman parte
inicialmente, pasarán automaticamente a formar parte do grupo mixto.---ARTIGO 40.- Constituci ón dos grupos.------- -1. Os grupos políticos constúense mediante escrito dirixido ó presidente e
subscrito por tódolos seus integrantes, que se presentará na secretaría xeral da
Corporación dentro dos cinco días hábiles seguintes á constitución da Corporación.-------2. No mesmo escrito farase consta-la designación de portavoz do grupo, puidendo
designarse tamén suplentes.----3. Da constitución dos grupos, dos seus integrantes e portavoces, o Alcalde dará
conta ó pleno na primeira sesión que se celebre.4. Os membros da Corporación que adquiran a súa condición con posterioridade á
sesión constitutiva da Corporación, deberán incorporarse ó grupo correspondente á lista
na que foran electos ou, de se-lo caso, ó grupo mixto. No primeiro suposto disporán dun
prazo de cinco días hábiles, que comezará a contar desde que tomen posesión do seu
cargo, para acredita-la súa incorporación ó grupo que corresponda, mediante escrito
dirixido ó Alcalde e asinado polo portavoz.------Se non se produce a súa integración na forma prevista no apartado anterior, e
salvo causa de forza maior, integraranse automaticamente na lista na que sairan electos.--ARTIGO 41.- Funci óns.-------1. Son funcións propias de cada grupo municipal as seguintes:----a) Propoñer de entre os seus membros ós concelleiros que o representarán nos
diferentes órganos colexiados da Corporación.--b) Elixir ó portavoz e ó concelleiro do seu grupo que o substituirá nos casos de
ausencia e enfermidade. O portavoz do grupo mixto será designado por unanimidade dos
seus mebros, caso de non haber acordo, repartiranse o turno de intevención no pleno.-----c) Fixa-los criterios políticos comúns respecto ós diferentes asuntos que afecten á
vida municipal.
ARTIGO 42.- Natureza.-------Os grupos municipais expresan na Corporación municipal o pluralismo político,
concorren á formación e manifestación da vontade popular e son instrumento
fundamental para a participación política. Así mesmo contribúen á acción municipal,
encauzando as diferentes aspi- racións dos grupos sociais do concello.-ARTIGO 43.- Dereitos.
1. Tódolos grupos gozan de idénticos dereitos.---2. Dentro das posibilidades de disposición de locais, facilitarase a súa utilización
por parte dos diversos grupos, para que poidan desenvolve-las súas sesións de traballo.---TITULO IV=ESTATUTO DOS CONCELLEIROS.---

Página 30 de 33

CAPITULO I=DISPOSICIONS XERAIS.-----ARTIGO 44.- Adquisici ón, suspensi ón e perda.--------1. O Alcalde
e concelleiros da Corporación gozarán, unha vez que tomaron posesión dos seus cargos, dos
honores, prerrogativas e distincións propias dos mesmos, de acordo co establecido nas leis.--2. En canto á suspensión e perda da condición de concelleiros da Corporación, réxese
polo disposto nos artigos 222 e 223 da Lei 5/1997 do 22 de xullo.------ARTIGO 45.- Incompatibilidades. --O Alcalde e concelleiros da corporación deberán observar en todo momento as normas
sobre incompatibilidades, e deberán poñer en coñecemento da Corporación calquera feito que
puidese constituír causa da mesma.---ARTIGO 46.- De asistencia e voto. --1. Os concelleiros teñen dereito a asistir e votar nas sesións do pleno da Corporación e
nas sesións das comisións das que formen parte.-------2. Tódolos Concelleiros teñen dereito a formar parte de alomenos unha comisión
informativa.-3. Os membros das Corporacións locais percibirán retribucións polo exercicio dos seus
cargos cando os desenvolvan con dedicación parcial ou exclusiva; neste caso serán dados de alta
no réxime xeral da Seguridade Social, asumindo as Corporacións o pago das cotas empresariais
que correspondan. No suposto de tales retribucións, a súa percepción será incompatible coa de
calquera outra retribución con cargo ós orzamentos das administracións públicas e dos entes,
organismos e empresas dependentes delas.----ARTIGO 47.- Da petici ón de informaci ón.--1. Tódolos concelleiros teñen dereito a solicitar da Alcaldía os datos, informes e documentos que lles sexan precisos para o cumprimento das súas funcións.2. O acceso dos concelleiros á información solicitarase por escrito dirixido ó Alcalde no
que se especificarán os documentos ou expedientes obxecto da petición.--------3. A Alcaldía resolverá motivadamente sobre a solicitude no prazo dos cinco días
naturais seguintes a aquél no que se presentase aquela. Se transcorrido dito prazo non houbese
resolución, a petición entenderase concedida por silencio administrativo.-------ARTIGO 48.- Do acceso directo á informaci ón.------A secretaría da Corporación está obrigada a facilitarlle ós concelleiros a documentación,
sen necesidade de solicitude previa, nos seguintes casos:-------a) Cando desenvolvan delegacións ou responsabilidades de xestión, e a información solicitada estea relacionada co ámbito dos cargos desenvolvidos.-b) Cando a documentación se refira ós asuntos incluídos na orde do día dos órganos
colexiados.--c) Cando soliciten información á que teñen libre acceso os cidadáns.----ARTIGO 49.- Consulta e exame de documentos. ----1. A consulta e exame concreto de expedientes poderase realizar no arquivo xeral, na
dependencia onde se atopen ou mediante entrega dos mesmos ou copia ó concelleiro
interesado.--2. A entrega de copias limitarase ós casos de acceso libre dos cidadáns á información,
sendo precisa noutro caso a autorización expresa do Alcalde.--3. A consulta dos libros de actas e resolucións realizarase na secretaría xeral ou
arquivo.------
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4. O horario de consulta será o xeral de funcionamento da administración
municipal, a non ser que a Alcaldía o amplíe ou sinale un horario específico.--------5. En ningún caso os expedientes, libros ou documentación poderán saír para estes
efectos da casa do concello.--CAPITULO III=DEBERES.
ARTIGO 50.- Xerais. -1. Os concelleiros veñen obrigados a asistir ás sesións dos órganos colexiados dos
que formen parte.-------2. Non poderán facer uso do seu cargo, nin da información contida na
documentación á que teñen acceso, para finalidades distintas das propias da súa
función.".------O regulamento presentado polo BNG, é o que se adxunta a esta acta.------As enmendas presentadas polo PSdeG-PSOE, tamén se adxuntan íntegramente a
esta acta. ------Sr. Leis manifesta que un regulamento orgánico debe ser un instrumento
operativo que regule a participación política e veciñal, e que non se convirta nun
instrumento para anular a ninguén ou para que alguén se poida aproveitar dos
instrumentos demográticos. Di que, coas súas enmendas, se evidencia que se quere un
comportamento dialogante, un modelo de discusión que combine criterios de
funcionamento e demográticos. Di que entende que o Sr. Alcalde rexeite as ofertas de
diálogo, porque é conciente que neste momento ten a pistola ó peito, e que meteu o
raposo no galiñeiro, en vez de acepta-la opción de ter un galiñeiro tranquilo e productivo.
Opina que o 90 % do regulamento que presenta o grupo de goberno co grupo mixto é a
normativa legal vixente. Manifesta que nas súas enmendas se recolle tanto o papel que ten
o goberno coma o que ten a oposición, que non sempre, e necesariamente, deben estar en
contra. Opina que se debe fomenta-la participación veciñal, cívica, e que hai que crear
cidadáns e non súbditos. Segue dicindo que o seu grupo recolle o respecto pola
pluralidade política, e que unha das novidades que plantexan nas súas enmendas é, por
exemplo, a referencia á Mancomunidade de Municipios na que se integra Teo, xa que
piden que cada vez que o Sr. Alcalde, como representante do concello, sexa convocado a
unha xuntanza da Mancomunidade, convoque primeiro á Xunta de Portavoces, para
recoller suxerencias, e que logo informe ó pleno dos asuntos e acordos acadados na
Mancomunidade, o que di que non lle quita absolutamente ningunha autonomía ó Sr.
Alcalde. Outra das novidades que reflexan nas súas enmendas é a de que os partidos
políticos representados no concello poidan funcionar con certa axuilidade, para o que
pidan a habilitación de locais nos que poder reunirse e o uso de instalacións municipais
para manter xuntanzas cos veciños, ó tempo que se contempla a posibilidade orzamentaria
que permita asignación para o funcionamento dos grupos políticos. Contemplan tamén o
acceso dos cidadáns á información, e o facilitamento ó acceso para os grupos políticos. O
Sr. Leis di que, preocupados polo fenómeno do transfugismo, inclúen certos puntos do
pacto estatal ó respecto, para evitar estas situacións, e que, en relacións ós órganos de
goberno, o seu grupo considerou que os plenos se deben celebrar pola tarde, con
retransmisión pola televisión local e participación veciñal. Menciona tamén a enmenda
sobre os tempos de intervención, na que o grupo de goberno tería lóxicamente máis
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tempo, e o apartado sobre fiscalización e control dos órganosd e goberno, recollendo a figura da
Xunta de Portavoces, que lle parece moi importante, por operativa, e que axilizaría o tratamento
dos temas, de cara á posterior celebración dos plenos.
O Sr. Sisto Edreira manifesta que o seu grupo plantexa unha enmenda á totalidade,
porque opina que os criterios que deben primar son os de participación, transparencia e eficacia.
Di que bota en falla a vontade de acordo do grupo de goberno, e que aquí se están defendendo
as posturas de cada un, máis que nada para que quede constancia delas, pero sen vontade de
consenso. Opina que o artigo 5 do Regulamento presentado polo PP e grupo mixto está mal
redactado, pois repide en dous dos seus apartados que o Alcalde pode nomear e separar ós
tenentes de alcalde, polo que di que se colleu a lei, se transcribiu, pero que se fixo mal. Cre que
se especifican cousas que resultan incoherentes, como que non se poida delegar a organización
dos servicios administrativos da Corporación. Opina que hai que axiliza-la entrega das actas de
Comisión de Goberno, e que hai que fomenta-la participación veciñal nas sesións plenarias, así
como celebrar éstas en horario que permita a asistencia dos veciños. Fai agora unha
comparación entre diferentes artigos do regulamento presentado polo PP e o grupo mixto e o
presentado polo BNG, como os que se refiren á publicidade e duración das sesións, o diferente
tipo de acceso á información por parte dos cidadáns e dos concelleiros, e manifesta que o
regulamento do PP e do grupo mixto, en moitos dos seus puntos, incumple a lei.-A Sra. Bugallo solicita a palabra por unha cuestión de orde e pide que quede constancia
da ilegalidade que supón en moitas das súas partes o regulamento do PP e grupo mixto.O Sr. Leis manifesta que esas cuestións de ilegalidade non lle preocupan, pois a
lexilación vixente superior enmenda esto, e opina que, en realidade, este regulamento lle parece
o do grupo mixto, xa que só se presentan dúas novidades, nos artigos 19.2 e 29.3c), que
coinciden coas presentadas no seu día polo grupo mixto, e que todo o demáis coincide co
regulamento vixente. Di que este feito lle resulta preocupante, porque 903 votos están
gobernando esta corporación, e di que determinada maneira de facer política se está impoñendo
ás forzas democráticas.Opina que é preocupante que a primeira forza política desta institución
ceda á chantaxe. O Sr. Alcalde respóndelle que ese é o seu criterio, que o grupo de goberno,
lóxicamente, non comparte. O Sr. Leis di que o sr. Alcalde representa a todos , e non só ós que
o votaron , pero pregúntase qué pensarán os 3.801 votantes do PP sobre a situación que se está
a dar, e cál será a peaxe que pagarán nesta lexislatura. Segue dicindo que ó seu grupo lle
preocupa non porque lle vaia a perxudicar, senón pola imaxe de debilidade política que está a
da-lo grupo maioritario. O Sr. Alcalde respóndelle que admira a lástima que lle dá ó Sr. Leis o
grupo de goberno, pero que por agora gobernará á súa maneira. O Sr. Leis di que, pola súa
parte, non se van dar intentos de desestabilización do actual goberno, xa que manifesta que o
seu grupo quere gaña-las eleccións democráticamente dentro de catro anos, e que ata entón
serán unha oposición responsable, leal e dialogante, excepto coa inmoralidade e a indecencia.
A Sra. Bugallo pregúntase cómo se pretenden enmendar un regulamento recaído, e que
primeiro debería tratarse a enmenda á totalidade, e logo as enmendas parciais. Di que lle
preocupa que esta corporación aprobe un regulamento que incumple a legalidade vixente, aínda
que haxa que acatar unha lei superior, e que o Sr. Alcalde non queira escoitar a ninguén. Di que
no regulamento se deberían tratar temas que teñan que ver coa transparencia, como a
participación veciñal e a retransmisión das sesións plenarias, co funcionamento dos grupos
políticos, con habilitación de locais, información, etc. Manifesta que o regulamento debería ser
consensuado, e que esto, en cambio, parece un mercadiño. Segue dicindo que se debería facer
un único pleno para trata-los presupostos, e outro para o regulamento orgánico, xa que son
temas de enorme trascendencia, e pide que esto non se volva repetir.----
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O Sr. Parajó manifesta que, despois de escoitar ó BNG e o PSdeG-PSOE, cre que
o grupo nacionalista ten razón en algunhas das afirmacións que fixo, e que, en canto á
intervención socialista, está cansadao de escoitar expresións como “ inmoralidade e
indecencia”, porque opina que para dicir eso, primeiro hai que predicar co exemplo. Cre
que o Sr. Leis quere pactar co grupo de goberno, e derribalo a él, pero que debe facelo
claramente e non enviando recadiños a través de intermediarios. Seguindo o símil
expresado anteriormente polo Sr. Leis, manifesta que sería moi malo meter tres raposos e
ó lobo no galiñeiro. Di que él non ten que invitar a xornalistas a comer, nin facer
fotocopias nun centro educativo, nin facer buzoneos nocturnos. Di que neses buzoneos se
fala de que él ven traxeado ós plenos, e que eso é verdade, pois lle gusta ir ben vestido,
pero que tamén anta con pantalóns de pana, e que él non precisa agocharse da súa familia,
como teñen que facer outros, aínda que di que non pretende entrar a meterse coa familia
de ninguén. Polo que respecta ó tema que se trata, manifesta que tódolos regulamentos
son mellorables, e que algunha lei que se aprobará en breve, como a dos cambios de
partido, se podería incluir nun futuro neste regulamento. di que se dá máis tempo nas
intervencións, que se incluiu a retransmisión dos plenos e que tal e como está, o
regulamento do PP e do grupo mixto, lle parece que está ben.----Sometidas a votación as enmendas presentadas polo PSdeG-PSOE, acádanse catro
votos a favor (dos Sres. Leis Carlés, Tallón Mesías, Conde Tarrío e Rego Jorge), nove en
contra (dos Sres. Blanco Martínez, Castroagudín Valladares, Cajaraville Campos, Mata
Iglesias, Aller Suárez, Cea Ferreiro, Vázquez Pallas, Cao Fuentes e Parajó Liñares), e catro
abstencións (dos Sres. Noriega Sánchez e Sisto Edreira, e das Sras. Amieiro Rodríguez e
Bugallo Rodríguez), polo que resultan rexeitadas.--Sometida a votación a
enmenda á totalidade presentada polo grupo municipal do BNG, acáadanse catro votos a
favor (dos Sres. Noriega Sánchez e Sisto Edreira, e das Sras. Amieiro Rodríguez e Bugallo
Rodríguez), nove en contra (dos Sres. Blanco Martínez, Castroagudín Valladares,
Cajaraville Campos, Mata Iglesias, Aller Suárez, Cea Ferreiro, Vázquez Pallas, Cao
Fuentes e Parajó Liñares), e catro abstencións (dos Sres. Leis Carlés, Tallón Mesías,
Conde Tarrío e Rego Jorge), polo que resulta rexeitada.-------Sometida a votación a proposta presentada conxuntamente polo grupo popular e o
grupo mixto, acádanse nove votos a favor (dos Sres. Blanco Martínez, Castroagudín
Valladares, Cajaraville Campos, Mata Iglesias, Aller Suárez, Cea Ferreiro, Vázquez Pallas,
Cao Fuentes e Parajó Liñares), e oito en contra ( dos Sres. Noriega Sánchez e Sisto
Edreira, Leis Carlés, Tallón Mesías, Conde Tarrío e Rego Jorge, e das Sras. Amieiro
Rodríguez e Bugallo Rodríguez), polo que resulta aprobada.----Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as doce 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 31 DE OUTUBRO DE 2003.--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 Cea Ferreiro
D. José Albino Vázquez Pallas
D. Manuel Cao Fuentes
D. Martiño Noriega Sánchez
D. Rafael Carlos Sisto Edreira
Dª Soedade Amieiro Rodríguez
Dª Ánxela Bugallo Rodríguez
D. Alexandre Leis Carlés
D. Manuel Tallón Mesías
D. Germán Antonio Conde Tarrio
D. José Carlos Rego Jorge
D. F. Manuel Parajó Liñares

Na casa do concello de Teo, a trinta e un de
outubro de dous mil tres.---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 24 de outubro
pasado, e que foi distribuido coa convocatoria da
Secretario:
actual.-----D. Jesús Naveira Vázquez.
O Sr. Leis di que, no punto segundo, apartado a),
non se recolle que manifestou, para que quedase
constancia de que o grupo municipal do PSdeG-PSOE, de aquí en adiante, en tódalas cuestións
relacionadas co urbanismo, votarán a favor, sempre que se contemplen tódolos requisitos legais
e se dean tódalas cuestións procedimentais.---Tamén referíndose ó apartado a), di que non se recolle que manifestou que “se debería
dar un tratamento común a todo este tipo de establecementos”.No punto 4, referido ó “Plan Adicional de Arquitectura Popular”, durante a súa
intervención, falta por engadi-la súa opinión de que “lle parece indispensable presenta-lo
informe de Patrimonio”.------A Sra. Bugallo manifesta que no punto seis, relativo ó Regulamento Orgánico, na súa
última intervención, onde di ”A Sra. Bugallo pregúntase cómo se pretende enmendar un
regulamento recaído...”, debe dicir “A Sra. Bugallo pregúntase cómo se pretende enmendar un
regulamento decaído...”.------O Sr. Parajó manifesta que no mesmo punto sexto, e durante a súa intervención antes
das votacións, onde di ”...manifesta que sería moi malo meter tres raposos e ó lobo no
galiñeiro...”, debe dicir “... manifesta que sería moi malo meter catro raposos e ó lobo no
galiñeiro...”.-
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2.- MOCION PSdG-PSOE PLAN DE REHABILITACION E PROMOCION DO
PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ETNOGRAFICO DE TEO
.
O Sr. Leis dá lectura á moción do PSdeG-PSOE sobre “O Plan de Rehabilitación e
promoción do patrimonio histórico, artístico e etnográfico de Teo”, que copiada literalmente, di
o que segue:”EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:=O concello de Teo goza dun riquísimo e
vastísimo patrimonio histórico, artístico e etnográfico espallado por todo o municipio.=Hoxendía,
gran parte deste patrimonio, ou ben está en condicións bastante precarias no que concerne
a atención e coidado, ou ben constitúe un gran descoñecido para a maioría dos cidadáns teenses e
galegos.=A cultura, amais do seu valor intrínsicamente educativo, hoxendía tamén pode
constituir, nos diferentes modalidades da actividade turística, unha fonte de riqueza
económica para tódolos cidadáns, se sabe explotar e promocionar axeitadamente.=
Directamente relacionado coa promoción cultural, non só se producirá melloras na nosa
calidade de vida máis material, senón que tamén axudará a afortalarnos como cidadáns libres e
responsables e como seres humanos enriquecidos interiormente e máis sensibles a todo tipo
de manifestacións vitais e artísticas.=A riqueza cultural do concello de Teo está hoxendía
desatendida pola falla de sensibilidade e de visión de futuro dos nosos gobernantes.=ACORDO:=
Se proceda a elaborar un Plan de Recuperación, Rehabilitación e Promoción do
Patrimonio Histórico, Artístico e Etnográfico (muiños, fontes, petos de ánimas, lavadoiros,
hórreos, antiguos camiños, xacementos históricos, monumentos, igrexas, capelas, cruceiros,
edificios históricos...) que, coa colaboración de axentes sociais como empresarios,
expertos e cidadáns, contemple, como mínimo:=-Catalogación detallada, con criterios
científicos, do referido conxunto patrimonial.=-Elaboración dun Libro Blanco ou Informe
sobre do estado actual do patrimonio e propostas de recuperación ou rehabilitación, se
foro necesario, coa súa correspondente cuantificación económica.=Plan de financiamento do
proxecto contando coas iniciativas, pública (colaboración doutros organismos oficiais) e
privada, para patrocina-la elaboración deste Plan e o seu desenvolvemento gradual.=Elaboración
dunhas publicacións sobre este patrimonio en versión coidada e versión para a divulgación,
así como guías didácticas para uso educativo.=-Arranxo dos recintos e do entorno destes
monumentos alí onde sexa posible e necesario e impulso de políticas para o seu mantemento
regular.=-Confección de guías e rotas turísticas e de sendeirismo en combinación cos
itinerarios nos espacios da naturais que conviría preservar e dar a coñecer para disfrute
xeral.=-Sinalización axeitada en forma de sinais de dirección e localización dos
monumentos e paneis explicativos in situ.=-Elaboración dun Plan complementario
específicamente didáctico para o aproveitamento educativo de escolares, colectivos veciñais,
minusválidos, mulleres, amas de casa e xente da 3ª idade. Neste plan integraríanse tanto
aspectos relacionados cos curricula escolares como aspectos medioambientais, lúdicos,
sociais, deportivos, etc.”.-----O Sr. Alcalde manifesta que se hai alguén sensible neste tema, ese é o equipo de
goberno, e opina que o Sr. Leis non coñece o concello. Pasa a menciona-las obras realizadas
polo “Plan de Arquitectura Popular”, nos últimos anos, e que se relacionan a continuación:------1.- Acondicionamento de fonte e lavadoiro de Mouromorto: 12.826,19 Euros= 2.- Fonte
de Sta. Lucía en Sta. María de Teo: 4.643,82 Euros= 3.- Igrexa de Sta. María de Teo: 9.378,35
Euros=4.- Ponte de Caxade(Luou): 12.793,01 Euros=5.- Fonte da Xesta(Calo9: 3.713 Euros=6.Fonte de Cesar(Calo): 25.055,04 Euros=7.- Igrexa de Vilariño: 6.769,51 Euros=8.Acondicionamento da fonte e lavadoiro de Feros: 16.393,63 Euros=9.- Acondicionamento da
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fonte e lavadoiro de Cabovila: 12.089,89 Euros=10.- Acondiconamento da fonte e lavadoiro de
Noceda (Teo), en obra: 12.148,38 Euros= 11.- Acondicionamento da Igrexa de Oza: 6.762,67
Euros= 12.- Acondicionamento do cruceiro de Raxó: 3.094,55 Euros= TOTAL: 125.668,04
Euros.--------A continuación, o Sr. Alcalde pasa a relaciona-las obras adxudicadas pendentes de
execución, e que son as que se relacionan a continuación: 1.- Acondicionamento da fonte e
lavadoiro de Seoane: 11.570,33 Euros= 2.- Acondicionamento da fonte de Pontevea: 6.760,67
Euros=3.- Acondicionamento da fonte da Florida: 4.473 Euros= 4.-Acondicionamento da fonte
e lavadoiro da Pedra: 5.923,61 Euros=TOTAL: 28.727,61 Euros.-------De seguido, dá conta das obras aprobadas pola Deputación, e pendentes de orde de
execución: 1.- Acondicionamento do entorno da Igrexa de Rarís: 14.832,55 Euros=
2.-Acondicionamento do muíño de Requián: 20.738,06 Euros=3.-Acondicionamento do muíño
da Barcia: 18.906,07 Euros=4.- Acondicionamento do muíño de Penelas: 13.320,38 Euros=
5.-Acondicionamento do Peto de Ánimas de Raxó: 896,01 Euros=6.- Acondicionamento do
Peto de Ánimas de Cacheiras: 522,67 Euros= 7.- Acondicionamento do muíño de Vilar de Calo:
20.224,29 Euros=8.- Acondicionamento dos muíños de Cachóns: 29.767,29 Euros= 9.Acondicionamento do muíño de Agoso(Oza)=10.- Acondicionamento dos muíños e corgos de
Vuela. 19.093,77 Euros=11.- Segunda fase de acondicionamento da Igrexa de Recesende:
1.525,85 Euros=12.- Acondicionamento do muíño da Ponte (Teo):21.602,39 Euros
=13.-Acondicionamento da casa
parroquial de Vilariño: 30.008,53 Euros=14.Acondicionamento do muíño de Atán: 15.763,11 Euros=Acondicionamento do entorno da
Igrexa de Reis: 24.963,24 Euros=TOTAL: 246.693,27 Euros.-Relaciona agora as obras do “Plan de Arquitectura Popular” de propiedade privada, e
que son as que seguen: ”1.-Acondicionamento do hórreo de Mª Elena Framil: 3.940,78 Euros=
2.- Acondicionamento do hórreo de Ramón Seoane: 7.051,92 Euros=3.- Acondicionamento do
hórreo de Caramés: 15.408,33 Euros=4.- Acondicionamento da Capela de Santa Marta:
30.050,61 Euros= TOTAL: 56.451,64 Euros=TOTAL OBRAS DE ARQUITECTURA
POPULAR: 457.540,62 EUROS.-----Menciónanse tamén as igrexas e capelas restauradas con fondos xestionados polo
Alcalde na Xunta de Galicia, e que son: 1.- Acondicionamento da Igrexa de Lampai=2.Acondicionamento da Igrexa de Calo=3.- Acondicionamento da Igrexa de Luou=4.Acondicionamento da Igrexa de Reis= 5.-Acondicionamento da Igrexa de Lucí=6.Acondicionamento do tellado da Igrexa de Teo=7.- Acondicionamento da Igrexa de
Bamonde(adxudicada)=8.- Acondicionamento da Capela de Francos(adxudicada)=9.Acondicionamento da Capela de Raxó=10.- Acondicionamento da Capela de Sta. Eufemia=
11.-Acondicionamento da Capela de Cornide.Finalmente, relaciónanse os muíños e fontes restaurados polo servicio de obras do
concello, e que son: 1.- Fonte xunto á Igrexa e Cacheiras(pendente do tellado)=2.-Fonte de
Tarrío-Recesende(pendente do tellado)=3.- Fonte de Sta. Eufemia= 4.- Fonte Capela de
Raxó=5.- Fonte de Cachóns=6.- Fonte de Carballal(Adrán)=7.- Fonte de Sta. Rita-Luou=8.Fonte do Aido-Luou=9.- Fonte de Vilariño=10.- Fonte de Noenlles=11.- Lavadoiro de
Faramello=12.- Fonte de Regoufe=13.- Pilón Fonte de Chaves=14.- Corgo Tras do Exo=15.Fonte e lavadoiro de Vilar de Abaixo=16.- Lavadoiro de Vilar de Arriba=17.- Lavadoiro de Rúa
de Francos=18.- Fonte e lavadoiro de Casalonga=19.- Lavadoiro de Vilaverde=20.-Fonte e
lavadoiro de Texexe=21.- Ponte Romana de Francos= 22.- Ponte da Dorna=23.- Muíño da
Ribeira-Cacheiras=24.- Muíño de Requián= 25.- Lavadoiro da Cascalleira.------
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O Sr. Alcalde di que poucas cousas deben quedar por facer, e que a vontade do grupo de
goberno é de facer todo. Opina que se o Sr. Leis preguntase nas oficinas municipais as cousas,
xa non tería que traer estas mocións. En canto ó tema do inventario de bens, manifesta que está
previsto incluilo nos próximos orzamentos.---O Sr. Noriega manifesta que, independentemente dos esforzos do grupo de goberno,
existes eibas no concello, que non existe un plan de financiación e uns prazos, e que esto
debería ser un tema da Comisión de Cultura. Di que no programa electoral do seu partido
recolleron esto mesmo, pero con outros matices, e con outro criterio, citando, por exemplo,
rotas de sendeirismo, paneis informativos e sinalización dos monumentos, e que o seu é un
criterio didáctico, que no do grupo de goberno non existe, para escolares e persoas da terceira
idade, para que poidan coñece-lo concello e o que hai nel. Segue dicindo que o seu grupo vai
apoia-la moción, e que non estaría de máis que se aprobase, que se reunise a Comisión de
Cultura, e que se mirase polo tema.O Sr. Parajó opina que a labor realizada ata o momento en canto a recuperación
patrimonial, é bastante importante, e que, aínda que di que está de acordo con que faltan cousas
por facer, lle parece que se vai por bo camiño.O Sr. Leis manifesta que andivo por todo o concello, e que tivo oportunidade de visitar
algunhas cousas que se fixeron, e di que, despois de rehabilita-lo patrimonio, hai que coidalo, e
que lle parece que nalgúns lugares eso non se está facendo. Di que as propostas que presenta no
concello non son persoais, senón que son o traballo das catro persoas que conforman o grupo
municipal, e tamén de moitas outras, sexan militantes ou non. Di que o Sr. Alcalde só atendeu a
unha parte da moción, pero que o plantexamento que se fai é máis ambicioso, posto que hai
unha parte científica, xa que se fala de catalogación e de asesoramento, xa que manifesta ter
dúbidas do xeito como se realizou algunha rehabilitación. Opina que na elaboración deste plan
deben participar colectivos políticos, asociacións veciñais, etc. Segue dicindo que non se fixo
unha relación catalogada de bens, xa que algúns dos que nomeou o Sr. Alcalde non son de
titularidade municipal, e que debe haber un plan de financiamento, confección de guías, unha
sinalización axeitada, en resumo, dar unha dimensión educativa que opina que o Sr. Alcalde non
contempla. Di que afán do seu grupo é totalmente constructivo, e que o que plantexan é
perfectamente complementario ás accións que se emprenderon, tanto polo grupo de goberno,
como pola Deputación.-------O Sr. Parajó remítese ó que dixo antes, e opina que todo é mellorable, e que se poden
facer outras cousas, como as rotas de sendeirismo e seguir recuperando patrimonio
arquitectónico, como, por exemplo, os muíños de Vilaverde.--Sometida a votación, a moción acada oito votos a favor (dos Sres. Leis Carlés, Tallón
Mesías, Conde Tarrío, Rego Jorge, Noriega Sánchez e Sisto Edreira, e das Sras. Amieiro
Rodríguez e Bugallo Rodríguez), e nove en contra ( dos Sres. Blanco Martínez, Castroagudín
Valladares, Cajaraville Campos, Mata Iglesias, Aller Suárez, Cea Ferreiro, Vázquez Pallas, Cao
Fuentes e Parajó Liñares), polo que resulta rexeitada.-3.- MOCION GRUPO MIXTO SOBRE REGULAMENTO DO REXISTRO
MUNICIPÀL DE PARELLAS DE FEITO DO CONCELLO DE TEO.---O Sr. Parajó dá lectura á moción do grupo mixto sobre o “Regulamento do rexistro
municipal de parellas de feito do concello de Teo”, que copiada literalmente, di o que segue:”F.
Manuel Parajó Liñares, concelleiro do grupo, Iniciativa Independiente de Teo, integrado no
grupo mixto, presenta, diante do pleno, para o seu debate e aprobación se procede a seguinte
MOCIÓN:= REGULAMENTO DO REXISTRO MUNICIPAL DE UNIÓNS CIVÍS DE
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PARELLAS DE FEITO DO CONCELLO DE TEO = Exposición de motivos:=
Considerando a inquietude social que xurdiu ultimamente con respecto de que as parellas de
feito vexan garantido o seu dereito á non discriminación social en base ao que establece o artigo
14 da Constitución.= Considerando que o libre desenvolvemento da personalidade e a igualdade
ante a lei, que constitúen principios fundamentais do ordenamento xurídico e social, demandan
de tódolos poderes públicos a promoción de condicións para que esta liberdade e igualdade dos
cidadáns e dos grupos nos que se integran sexan reais e efectivas, debendo eliminar os
obstáculos que impidan ou dificulten a súa plenitude.= Considerando que calquera home ou
muller, no libre e lexítimo exercicio da súa autonomía persoal, ten dereito a constituír por medio
dunha unión efectiva estable unha comunidade de vida que, completada ou non con fillos, dea
lugar á creación dunha familia, a protección social, económica e xurídica da cal deberá ser
garantida polos poderes públicos.= Considerando que o matrimonio é o xeito institucionali-zado
no que historicamente se ten manifestado esta unión efectiva de xeito moi plural e que existen
moitas parellas que se atopan, ou se ven na obriga, para establecer a súa comunidade
permanente de vida, é dicir, para crear a súa unidade familiar, a estar ao marxe do matrimonio,
sen que por isto teñan que estimarse de peor calidade humana ou social as súas relacións
persoais ou de menor entidade xurídica as súas obrigas paternofiliais.= Considerando que estas
parellas que constitúen unións non matrimoniais deberían aproveitar da mesma protección
social, económica e xurídica que as unións matrimoniais e as familias por elas orixinadas, para
garantir o respecto e a promoción dos devanditos principios fundamentais de libre
desenvolvemento da personalidade e de igualdade entre os cidadáns.= Considerando que na
evolución actual da sociedade, a convivencia preséntase como unha realidade que non pode dar
lugar nin á desigualdade, nin atentar contra da dignidade da persoa, esta protección
constitucional estenderase, polos mesmos fundamentos, ás unións estables e afectivas
constituídas por parellas, fundamentalmente homosexuais, unha vez superadas as obxeccións
morais que as teñen estado a marxinar, e incluso a criminalizar, e manténdoas absolutamente
ignoradas no ordenamento xurídico.= Considerando que o Parlamento Europeo recomendou a
fin das discriminacións por mor da orientación sexual e a equiparación de dereitos das parellas
homosexuais ao matrimonio.= Considerando que a existencia constitucional de igualdade e
liberdade está dirixida a tódolos poderes públicos e por iso, en tanto non se promulguen as
disposicións legais pertinentes, e sen prexuízo da aplicación analóxica ou dunha interpretación
xudicial axeitada á realidade social dos nosos tempos,semella procedente ofrecer, incluso no
reducido ámbito da administración local, un instrumento xurídico que favoreza a igualdade e
garanta a protección social, económica e xurídica das familias constituídas por medio de unións
non matrimoniais, con independencia da orientación sexual. = Por isto, coa finalidade de que
poida quedar constancia no ámbito da administración municipal, tanto a efectos de inscrición no
padrón municipal de habitantes coma no resto de asuntos ou servicios a cargo do Concello, sen
prexuízo doutras finalidades que se puidesen considerar lexítimas e sen que en ningún caso isto
poida representar alteración ou intromisión nas competencias que poidan corresponder a outros
organismos, como é o recoñecemento doutos xeitos de proba de existencia de parella como as
actas notariais de convivencia, sométese a aprobación o regulamento seguinte:=Artigo 1.ºCréase no Concello de Teo un Rexistro municipal de unións civís, de carácter
administrativo,onde se poidan inscribir, de xeito totalmente voluntario, as parellas que convivan
sen estaren casadas, con independencia da súa orientación sexual.=Artigo 2.º - Inscribiranse as
declaracións de unións non matrimoniais entre parellas, con independencia da orientación
sexual, solicitadas en instancia subscrita polos dous membros da unión e trala declaración
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formal respecto da existencia da unión realizada en comparecencia persoal e conxunta perante a
Secretaría Xeraldo Concello. A solicitude e a declaración formalizaranse en modelos
normalizados que figuran como anexo ao presente regulamento.=Artigo 3.º- Establécense
como requisitos mínimos para a inscrición no Rexistro: - Ser maiores de idade ou menores
emancipados, acreditándose coa fotocopia do documento nacional de identidade ou
documentos acreditativos da emancipación, de conformidade co establecido no artigo 314 e
seguintes do Código civil. =- Non ter sido declarados incapacitados ou estar incursos nas
prohibicións recollidas nos artigos 46 e 47 do Código civil, achegando declaración responsable
para tal efecto. =- Estar empadroados no Concello de Teo. Para tal efecto, formulada a solicitude
de inscrición polo/a funcionario/a responsable do padrón municipal, expedirase informe ao
respecto. =- Presentación de certificado do estado civil das persoas interesadas e máis unha
declaración de cada un dos membros da parella de non figurar como membros doutras unións
de feito non canceladas.=- Tamén se poderán inscribir, mediante transcrición literal, os
contratos reguladores das relacións persoais ou patrimoniais entre os membros destas unións. =
Asemade, e dentro da legalidade, poderanse inscribir outros feitos ou circunstancias relevantes
que afecten á unión non matrimonial.= Artigo 4.- A vixencia da inscrición no Rexistro
Municipal de Unións Civís, será de cinco anos.= A inscrición poderá renovarse, polo mesmo
prazo, se as partes o formalizan, antes da finalización da vixencia da inscrición inicial, en
solicitude de renovación asinada conxuntamente polas partes e tras efectuar declaración perante
a Secretaría Xeral do Concello de que se manteñen as mesmas circunstancias que concorrían no
momento da inscrición primeira. = Para tal efecto inclúese como anexo ó presente regulamento
modelos normalizados de solicitude de renovación e da declaración conseguinte.= Transcorrido
o prazo de cinco anos sen efectuarse solicitude de renovación, a inscrición no Rexistro quedará
automaticamente cancelada.=Artigo 5.º- Calquera modificación posterior dos datos inscritos en
canto ao convenio e feitos ou circunstancias, deberase efectuar mediante comparecencia persoal
e conxunta dos membros da unión de convivencia non matrimonial.=Artigo 6.º- A extinción da
unión civil poderá ser polos motivos seguintes:- Transcorrido o prazo de cinco anos de vixencia
sen renovación por ámbalas dúas partes.=- A instancia dun só dos seus membros, sendo
necesario para a disolución efectiva demostrar que o feito está en coñecemento das dúas partes,
ou exclusivamente da parte que propón a disolución de estar demostrado o abandono efectivo
da convivencia coa parella, a través de documentos que así o acrediten (baixa no padrón de
habitantes, cambio de enderezo ou acta notarial).=Artigo 7.º- O Rexistro de unións civís do
Concello de Teo estará ao cargo da Secretaría Xeral do Concello e coa fin de garantir a
intimidade persoal e familiar dos inscritos no Rexistro non se lle dará publicidade ningunha ao
contido dos asentos, agás as certificacións que expida a Secretaría Xeral do Concello a instancia
exclusivamente de calquera dos membros da unión de feito interesados ou dos xuíces e
tribunais de xustiza.=Artigo 8.º- O Rexistro materializarase nun libro xeral, no que se
practicarán as inscricións das unións civís do Concello de Teo. Este libro estará formado por
follas móbiles, foliadas e seladas e encabezarase e terminará coas correspondentes dilixencias de
apertura e peche.=Artigo 9.º- A primeira inscrición de cada parella terá o carácter de inscrición
básica e á marxe da mesma anotarase todo outro asento que se produza con posterioridade no
libro xeral principal relativo a cada unión.=Artigo 10.º- O Rexistro terá tamén un libro auxiliar
ordenado por apelidos dos inscritos ou inscritas no que se expresará o número das páxinas do
libro xeral nas que existan anotacións que lles afecten.=Artigo 11.º- As inscricións serán
gratuítas así como as modificacións, renovacións ou as baixas.=Disposición adicional 1.ª- O
Regulamento do Rexistro municipal de unións civís do Concello de Teo entrará en vigor ao día
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seguinte da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia (BOP).=Disposición Transitoria.En tanto non se aprobe a Lei Galega que regule as Parellas de Feito, ó rexistro resolverá
sobre as cuestións que se susciten atendendo o disposto no presente
regulamento. =ANEXOS: =-----Modelo de solicitude de inscrición no Rexistro de unións civís do Concello de Teo:
Dona/don: ......
DNI número: ......
Dona/don: ......
DNI número: ......
Empadroados no Concello de Teo, na praza/avenida.: ......, e teléfono: ......
Expoñen:
Que reúnen os requisitos esixidos no artigo 3.º do Regulamento do rexistro de unións de feito
do Concello de Teo, aprobado por acordo plenario, de data ......, e publicado no Boletín Oficial
da Provincia (BOP) número ......, de data ......, acreditados coa documentación seguinte e que se
achega:
* Fotocopia dilixenciada de autenticidade do DNI.
* Declaración responsable respecto de cumprir os requisitos esixidos no artigo 3.º do
devandito regulamento.
Solicitan, libre e voluntariamente:
- Primeiro.- A inscrición no devandito Rexistro como parella de feito.
- Segundo.- A constancia no Rexistro dos convenios, feitos e circunstancias que se especifican
en folla que se achega a esta solicitude.
Teo a , .... de ........... de ........
Asinado: ...... Asinado: ......
Sr./Sra. alcalde/sa-presidente/a do Concello de Teo
Modelo de declaración responsable
Dona/don: ......, e dona/don: ......
Para os efectos establecidos no artigo 3.º do Regulamento do rexistro de unións de feito
do Concello de Teo, realizan a seguinte
Declaración responsable:
- Primeiro.-Que son maiores de idade.
- Segundo.-Que non foron declarados incapacitados por sentencia xudicial firme.
- Terceiro.-Que o seu estado civil actual é:
Dona/don: ......
Dona/don: ......
- Cuarto.-Que actualmente forman unha unidade de convivencia non matrimonial estable, no
domicilio citado na instancia.
- Quinto.-Que coñecen o articulado do regulamento e que se comprometen a comparecer
persoal e conxuntamente no suposto de modificación posterior dos datos inscritos en canto a
convenios, feitos ou circunstancias, manifestados
na solicitude inicial.
Teo, ...... de ...... de ......
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Asinado: ...... Asinado: ......

Modelo de folla de inscrici ón no Rexistro
(Selo da entidade) (sinatura do/a secretario/a) (folio n.º )
Inscrición n.º :
Data de solicitude de inscrición:
N.º de Rexistro de entrada:
Enderezo:
Sendo as ...... horas do día ...... de ...... de ......, comparecen perante de min, Don/dona ......,
secretario/a xeral do Concello de, Teo as persoas que de seguido se relacionan:
Dona/don: ......
Dona/don: ......
Ao obxecto da comparecencia para manifestar:
- Primeiro.- Que son certos tódolos datos consignados na solicitude formulada para a inscrición
no Rexistro municipal de unións de feito, así como na declaración e demais documentación
presentada con esta.
- Segundo.- Que no día de hoxe forman unha unidade de convivencia estable no enderezo no
que aparecen empadroados.
- Terceiro.- Que solicitan quede constancia, mediante transcrición literal, dos seguintes
convenios reguladores das relacións persoais e patrimoniais entre os membros da unión de feito
......: ......
- Cuarto.-Que solicitan quede constancia dos feitos seguintes e circunstancias relevantes que
afectan á unión non matrimonial ......
Logo da lectura íntegra de todo o exposto, os comparecentes ratifícanse no manifestado e, en
proba de conformidade, asinan ante min, secretario/a, que dou fe, o presente documento en Teo
a , ...... de ...... de ......
Os interesados,
O/a secretario/a,
Modelo de solicitude de renovaci ón da inscrici ón no Rexistro de uni óns de feito do
Concello de Teo
Dona/don: .....
DNI número: .....
Dona/don: .....
DNI número: ......
E con enderezo na praza/avenida ...... , Teo.
Expoñen:
- Primeiro.-Que con data ......, formalizouse a súa inscrición no Rexistro municipal de parellas
de feito de Teo.
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- Segundo.-Que estando próximo o vencemento do prazo de vixencia da devandita inscrición e
manténdose as circunstancias que motivaron esta, que se acredita coa "declaración responsable"
que se achega,
Solicitan:
A renovación da inscrición no Rexistro municipal de parellas de feito.
Teo a , ...... de ...... de ......
Sr./Sra. alcalde/sa-presidente/a do Concello de Teo
Modelo de folla de inscrici ón no Rexistro (continuidade)
(Selo da entidade) (sinatura do/a secretario/a) (folio n.º )
Inscrición n.º :
Data de solicitude de inscrición:
N.º de Rexistro de entrada:
Enderezo:
Sendo as ...... horas do día ...... de ...... de ......, comparecen perante min, don/dona ......,
secretario/a xeral do Concello de Teo, as persoas que de seguido se relacionan:
Dona/don: ......
Dona/don: ......
O obxecto da comparecencia é para manifestar:
- Primeiro.-Que son certos tódolos datos consignados na solicitude de renovación da inscrición
no rexistro municipal de unións de feito, así como na declaración e demais documentación
presentada con esta.
- Segundo.-Que no día de hoxe seguen a formar unha unidade de convivencia estable no
enderezo no que aparecen empadroados.
Logo da lectura íntegra de todo o exposto, os comparecentes ratifícanse no manifestado
e, en proba de conformidade, asinan ante min, secretario/a, que dou fe, o presente documento
en Teo a , ...... de ...... do ......
Os interesados,
O/a secretario/a, “.-O Sr. Alcalde manifesta que o grupo de goberno vai apoiar esta moción, e que a Xunta
está estudiando tamén este mesmo tema.------O Sr. Noriega manifesta a súa satisfacción polo cambio de postura do Sr. Alcalde e do
grupo de goberno, e di que o BNG presentou unha iniciativa neste senso no ano 2001, que se
rexeitou, e que salvo a exposición de motivos, é o mesmo que a que se trae hoxe. Di que o Sr.
Alcalde, cando foi da inicitiva do BNG, a tildou de “inicitiva marxinal”, e que se alegra de que
agora cambiase de opinión, xa que cando haxa unha lei autonómica, se computará o tempo de
inscrición do rexistro de parellas, a efectos de recoñecemento de dereitos.------O Sr. Rego di que o seu grupo vai apoia-la moción, porque lle parece que a súa
aprobación é algo importante, pero que o grupo municipal do PSdeG-PSOE ten unha enmenda,
que copiada literalmente, di o que segue:”Congratulase este Grupo Municipal Socialista porque
sexa precisamente o Concelleiro D. F. Manuel Parajó quen presente diante deste Pleno
concretamente esta moción e poder comprobar deste xeito, e de forma taxativamente certa, que
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o ser humano evoluciona e muda nas ideas, quedando claro así, que é esto o que nos fai
distintos ó resto dos mortais. Oxalá o teña en conta o Sr. Concelleiro para o futuro, xa que de
contado quero entrar en materia que agora nos ocupa. Tendo en conta o exposto anteriormente, e
apreciando de forma nobre pola nosa parte, a inquietude social que de repente inunda ó Sr.
Concelleiro, teño a ben someter a súa aprobación e debate a deste Pleno, certas consideracións que
estimo afectan primordialmente ó espiritu, e outras que secundariamente o fan ó contido desta
moción.Cremos que é a ocasión idónea e o momento oportuno mentras non se dá unha resposta
lexislativa nos diversos ámbitos competenciais, para cambiarlle o título a esta moción,
demostrando a sociedade, que a Administración Pública Local ten o tacto necesario e a
suficiente flexibilidade, de tal xeito que os preceptos de este Regulamento poidan encaixar nas
diversas configuracións lexislativas que alternativamente adopte a lei civil estatal ou autonómica.
Por iso, co esforzo na flexibilidade á que agora aludía, entendemos que o enunciado debería ser
o seguinte "Regulamento do Rexistro Municipal de Unións Civís de Parellas de Feito e Unións
non Matrimoniais do Concello de Teo". Quedando así o artigo 1 ° da moción que se somete a este
Pleno do seguinte xeito : "Créase no Concello de Teo un Rexistro Municipal de unións civís non
matrimoniais, de carácter administrativo, onde se poidan inscribir, de xeito totalmente voluntario, as
parellas de feito que convivan sen estaren casadas e as unións non matrimoniais, con
independencia da orientación sexual, así como aquelas non definibles polo trato sexual e
constituídas para a convivencia e apoio mutuo, isto na forma e cos requisitos que se establecen
no presente regulamento". No artigo 2° entendernos que debe desaparecer a palabra "parellas" e
a palabra "dous" quedando redactado do seguinte xeito "Inscribiranse as declaracións de
unións non matrimoniais, con independencia da orientación sexual, solicitadas en instancia
subscrita polos membros da unión...". No artigo 3° cardo se fala dos requisitos mínimos para a
inscrición no Rexistro, entendemos que debe ser suficiente con que un dos membros da unión
non matrimonial sexa o que teña que estar empadroado no Concello de Teo e engadiríamos o
requisito de non ter parentesco por consanguinidade en liña recta ou colateral ata o terceiro grao.
No artigo 4° da devandita moción, fálase da vixencia da inscrición no Rexistro. Este Grupo
Municipal entende que, tanto polo agravio comparativo que este requisito supón respecto de
outro tipo de unións, como polo feito de colocarlle a priori unha data de caducidade a futura
unión, debería ser suprimido. De feito, no Dereito Comparado, non atopamos nada parecido.
No artigo 6° cando se fala da extinción, entendemos que debería redactarse como segue : "As
unións de feito no n matrimoniais extínguense polas seguintes causas: a) De común acordo, b)
Por decisión unilateral dun dos membros da unión notificada o outro/s por calquera das formas
admitidas en dereito, c) Por morte dun dos membros da unión, d) Por separación de feito de
máis de seis meses, e) Por matrimonio dalgún dos membros. E para rematar, entendemos que
deberían ser incluídas dúas disposicións, unha adicional e outra transitoria : Adicional "No
ámbito competencia! do Concello, as unións non matrimoniais de convivencia inscritas no
Rexistro Municipal, cando se trate de parellas, terán a mesma consideración xurídica e
administrativa cas unións matrimoniais, sen obstáculo doutras formas de proba". Transitoria
"Instar ó Parlamento Galego para que elabore e tramite unha Lei de Parellas de Feito e unións
non matrimoniais".----O Sr. Parajó manifesta que agradece a intervención do Sr. Rego, pero que esta moción
non a redactou el só, e que polo tanto tampouco pode tomar el, neste momento, a decisión de
modificala, e que para realizala se colleron datos doutros concellos e de comunidades
autónomas, que efectivamente pode haber algún erro, pero que a súa moción é un resume de
outras, e que se tratou de colle-lo mellor de cada unha. Di que tamén se parte da base de que
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cando o Parlamento galego aprobe a nova Lei, que haberá que asumila, e que se o Sr. Rego
houbese dito estas cousas antes, se podería ter consultado.-----O Sr. Noriega opina que os textos hai que debatilos con anterioridade, e non ter que
chegar ó pleno para posicionarse. Di que non saben se a enmenda é parcial ou total, e que este
regulamento tería que ter sido debatido antes. Manifesta que o seu grupo vai apoia-la moción,
aínda que considera que hai artigos mellorables e que non están totalmente de acordo coa
exposición de motivos. Opina que este regulamento, seguramente, é mellorable, pero que é
necesario un rexistro de parellas xa.--O Sr. Rego manifesta que este é un tema importante, e que máis vale algo ca nada, pero
que se se esperaron dous anos, tamén se podería agardar un mes máis e consensuar as
enmendas, que son de tipo parcial, para enriquece-lo texto presentado. Di que en concellos
limítrofes o tema está aparcado para lograr un consenso.-------Sometida a votación, a moción é aprobada por unanimidade dos dezasete concelleiros.--O Sr. Leis pide que conste en acta que non se permitiu que se votasen as enmendas, e
solicitando explicación do seu voto, di que se remite a norma superior sobre cómo debe se-la
votación.----O Sr. Noriega solicita explicación de voto, e di que as enmendas se votarían se se tivesen
presentado en tempo e forma.4.- MOCION PSdG-PSOE COMISION SEGUIMENTO PXOM
.---O Sr. Leis dá lectura á moción do PSdeG-PSOE sobre a “Comisión de Seguimento do
PXOM”, e que copiada literalmente, di o que segue:”EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:=O
procedemento de elaboración e aprobación do PXOM consta de dúas fases:=1. Fase de
elaboración coa redacción do proxecto, avance ó Pleno, período de información pública
para presentación de suxerencias, propostas e convenios urbanísticos, envío á Consellería de
Ordenación do Territorio, etc.=2.- Fase de aprobación, coa aprobación inicial polo Pleno da
corporación e a apertura de información pública para presentación de alegacións (como
mínimo durante un mes), despois a aprobación provisional polo Pleno para rematar co envío
á Consellería de Ordenación do Territorio para a súa aprobación definitiva.=No que
concerne ó concello de Teo, houbo tres iniciativas lexislativas que afectaron moi directamente a este
proceso:= - O decreto 115/2001 de 25 de maio polo que se suspende a vixencia das Normas
Subsidiarias de Planeamento e que determina a suspensión das licencias para construir nas zonas
de solo urbano residencial e terciario (URTA) e no solo rural e de ordenanza de uso turístico e
hoteleiro.=- A Orde d e 18 d e fe breiro de 2002 polo que se acorda a formulación do
Proxecto d e ordenación do medio rural no municipio de Teo.=- A nova Lei 9/2002 de
Ordenación Urbanística e protección do medio rural de Galicia.=No caso concreto do
concello de Teo, a prim eira fase ou fase de elaboración está totalmente cumprida, mais o
proxecto que ten que enviar a Consellería de Ordenación do Territorio para o inicio da fase de
aprobación definitiva aínda non chegou ó concello de Teo.=Esta situación de valeiro lexislativo en
materia de urbanismo e ordenación do territorio está a provocar un estado de incertidume e
fonda preocupación entre os veciños e os promotores inmobiliarios. Amais do lóxico
malestar social, estes feitos están a prexudicar notablemente as expectativas de crecemento
racional e equilibrado do noso concello e ó seu desenvolvemento económico e
social.=ACORDO:=O Grupo Municipal Socialista propón:=1.- A convocatoria por parte do
Alcalde para que se xunte urxentemente a Comisión Municipal de Seguemento do PXOM, co
fin de ser informados do estado actual do proceso e a adopción das medidas institucionais
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pertinentes que leven a supera-lo actual estado de cousas.=2.- A reclamación diante das
autoridades competentes (esto é, a Consellería de Ordenación do Territorio) para que
axilice os trámites e proceda a enviar a esta corporación o Proxecto de PXOM co fin de
inicia-lo procedemento de aprobación definitiva do mesmo.”--O Sr. Alcalde manifesta que o seu grupo e o grupo mixto teñen unha moción sobre este
tema, e que polo tanto non van apoiar esta.----A Sra. Bugallo di que está totalmente de acordo con que hai que facer unha xuntanza da
Comisión de Seguimento, e que quere aclarar que existe unha pequena confusión na exposición
de motivos, xa que di que non se rematou a fase de elaboración, e que o único que hai é unha
elaboración que non ten aprobación previa, e que polo tanto eso hai que eliminalo da moción.
Segue dicindo que aínda non se comezou a facer o PXOM definitivo, pero que reitera que hai
que facer unha xuntanza.-----O Sr. Parajó opina que hai que axiliza-lo PXOM, e que na outra moción xa se di que hai
que facer unha xuntanza nun prazo non superior a un mes. Di que sabe que se están facendo
xestións respecto a esto e que espera que a empresa presente canto antes a aprobación inicial
segue dicindo que moitas das alegacións agora xa non teñen sentido, a raiz na nova Lei do Solo,
e que eles van ir directamente á aprobación inicial.----O Sr. Leis manifesta que comparten as correcións do BNG e que o que importa é o
fondo da cuestión, que é a petición de que se reúna a Comisión. Opina que hoxe se están
constatando os distintos talantes da oposición, xa que di que actúan dun xeito constructivo,
apoiando o que lles parece adecuado, e que en cambio o grupo de goberno rexeita calquera
moción que presente a oposición.-----A Sra. Bugallo di que existe outro erro no segundo punto, xa que opina que as
autoridades competentes non teñen nada que ver neste punto do procedemento. O Sr. Leis di
que non hai problema en eliminar este punto.-Sometida a votación, a moción acada oito votos a favor (dos Sres. Leis Carlés, Tallón
Mesías, Conde Tarrío, Rego Jorge, noriega Sánchez e sisto Edreira, e das Sras. Amieiro
Rodríguez e Bugallo Rodríguez), e nove en contra (dos Sres. Blanco Martínez, Castroagudín
Valladares, Cajaraville Campos, Mata Iglesias, Aller Suárez, Cea Ferreiro, Vázquez Pallas, Cao
Fuentes e Parajó Liñares), polo que resulta rexeitada.-O Sr. Noriega solicita explicación de voto, e di que apoian esta moción porque se
recolleron os cambios propostos polo seu grupo.-------5.- MOCION PP-GRUPO MIXTO SEGUIMENTO PXOM .
O Sr. Alcalde dá lectura á moción do grupo m unicipal d o PP e do grupo
m ixto, so bre “ A Com isión d e Seguim ento do PXOM”, q ue co piada literalm ente, d i
o que segu e.”EXPOSICION DE MOTIVOS:=Na anterior lexislatura, adoptouse o acordo
de constituir unha comisión de seguimento do P.X.O.M., da que forman parte a totalidade
dos concelleiros que integran a corporación municipal pero non os técnicos mun icipais
en urbanismo.=Considerando que se estima que esta comisión carece de operatividade polo
elevado número de membros que a compoñen.=Considerando que os membros que a
compoñen carecen de competencia específica para poder formular propostas de
planeamento.=Considerando o cambio de corporación.= Proponse ó pleno a adopción do
seguinte ACORDO:=A Comisión de Seguimento do P.X.O.M. estará formada a partires desta
data polos seguintes membros:= Dous concelleiros de PP, un concelleiro do BNG, un
concelleiro do PSdeG-PSOE, un concelleiro do Grupo Mixto, o Arquitecto Municipal, o
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Arquitecto Técnico Municipal e o Secretario da Corporación.=Esta comisión, que non terá carácter
decisorio, constituirase e celebrará a súa primeira reunión nun prazo non superior a un mes a
partires da adopción do presente acordo”.--------O Sr. Alcalde manifesta que hai que constituir a Comisión de Seguimento, e que os
redactores do PXOM estiveron no estranxeiro durante un mes, que se logrou contactar con
eles, e que dixeron que van dá-los seguintes pasos do PXOM, polo que cre que agora é
adecuado xuntar á Comisión.--------O Sr. Noriega manifesta que o outro día, na Comisión Informativa, o seu grupo facía
reparos á moción no senso de que cre que hai que respecta-la proporcionalidade das
Comisións Informativas, e que os técnicos non teñen que ter voto. Di que non está de acordo
coa exposición de motivos, e que lle dá a sensación de que non se respecta ós membros da
corporación, polo que opina que esta frase habería que eliminala. Quere recordar que a
Comisión estaba constituída por toda a corporación, debido á situación política, e que se era
pouco operativa, era por culpa do Sr. Alcalde. O Sr. Alcalde responde que esa comisión se
reuniu unha vez, e o Sr. Noriega di que a falla de operatividade era a causa da situación que se
sufría, que non era sostible, e que lóxicamente tiña que manterse a proporcionalidade das
Comisións Informativas.----O Sr. Leis di que quere incidir na mesma cuestión que o BNG, en canto ó terceiro
parágrafo da exposición de motivos, e opina que é ofensivo, xa que se cren competentes para
cuestións de plantexamento, e que se non se asesorían nestas cuestións. Cre que agora, ó ser
moitos menos membros, a Comisión será perfectamente operativa, e que sobra a frase “que
non terá carácter decisorio”. Opina que resulta imprescindible que estean tamén na Comisión
os membros do equipo redactor. O Sr. Alcalde respóndelle que se chamará ó equipo redactor
cando sexa necesario, pero que non teñen por que estar na Comisión.O Sr. Parajó manifesta que pola súa parte non hai ningún problema en retirar esa frase,
e o Sr. Alcalde tamén se manifesta a favor, polo que se retira o terceiro parágrafo da exposición
de motivos, ó tempo que se adapta a composición da Comisión á proporcionalidade das
Comisións Informativas.--------O Sr. Noriega manifesta que é necesario que a Comisión se reúna, aínda que sexa con
carácter informativo. Opina que é importante que se traballe cos redactores, pero que non é
imprescindible que estean na Comisión.-----O Sr. Leis di que estas Comisións non están regulamentadas, pero que os primeiros que
as impulsaron en Galicia foron precisamente os membros deste equipo redactor, e que en
tódolos plans de Galicia está presente, na Comisión, o equipo redactor. Di que, de tódolos
xeitos, o seu grupo votará a favor.---O Sr. Parajó manifesta que non cre que o equipo redactor deba estar en tódalas
xuntanzas, pero que sí deben estar nalgunhas. O Sr. Alcalde responde que se lles chamará.-----Sometida a votación, a moción é aprobada por unanimidade, na redacción que
segue:”EXPOSICION DE MOTIVOS:=Na anterior lexislatura, adoptouse o acordo de
constituir unha comisión de seguimento do P.X.O.M., da que forman parte a totalidade dos
concelleiros que integran a corporación municipal pero non os técnicos municipais en
urbanismo.=Considerando que se estima que esta comisión carece de operatividade polo
elevado número de membros que a compoñen.=Considerando o cambio de corporación.=
Proponse ó pleno a adopción do seguinte ACORDO:=A Comisión de Seguimento do
P.X.O.M. estará formada a partires desta data polos seguintes membros:= Catro concelleiros

Página 14 de 21

de PP, dous concelleiros do BNG, dous concelleiros do PSdeG-PSOE, un concelleiro do
Grupo Mixto, o Arquitecto Municipal, o Arquitecto Técnico Municipal e o Secretario da
Corporación, estes tres últimos con voz pero sen voto.=Esta comisión, que non terá carácter
decisorio, constituirase e celebrará a súa primeira reunión nun prazo non superior a un mes a
partires da adopción do presente acordo”.--------6.- MOCION PSdeG-PSOE SINALIZACIONS POSTAIS .
O Sr. Leis dá lectura á moción do PSdeG-PSOE sobre “As sinalizacións postais”, que copiada
literalmente, di o que segue”ASUNTO : Sinalización postal, de núcleos de p oboación e de
tráfico en todo o concello de Teo.=EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:=A forte presión
urbanística á que se veu sometido o concello de Teo nos últimos anos, conlevóu a multiplicación de
vivendas, a aparición de novos núcleos de poboación, o nacemento de novos viais e a conversión
de antiguas pistas e corredoiras en auténticas vías de comunicación para os cidadáns.=Este importante
e desordenado crecemento urbanístico, non se veu acompañado, por desidia das autoridades
municipais, dunha axeitada sinalización dos novos asentamentos urbanos nin da debida
sinalización de tráfico, tanto horizontal como vertical.=Hoxendía a situación está totalmente
descontrolada e o resultado final é un auténtico caos que provoca graves distorsións nos taref as diarias
dos nosos veciños/as por canto orixina dificultades de orientación nos empregados dos
servicios postais, nos taxistas, nos ambulancias, nos familiares e amigos dos residentes, etc.,
nos cidadáns en xeral, o careceren de elementos claros de identificación das novas vías e
vivendas.=ACORDOS:=Propónse ó Pleno da Corporación para que inste ó Goberno Municipal a:=1.
Acomete-la sinalización axeitada de tódolos núcleos de poboación do concello, con rigor
informativo e lingüístico e mesmo coidado estético.=2. Levar a cabo a sinalización postal de todalas
vivendas do municipio, identificándoas polos lugares, rúas, urbanizacións, etc., e pola
conseguinte numeración ordenada e racional das mesmas.=3. Se extenda esta iniciativa á
sinalizació n de tráfico, vertical e horizontal, revisando mesmo a xa establecida.=4. Para a
identificación dos novos viais e/ou asentamentos urbanos con nomes propios se suxire a
aplicación destes criterios, por orde de preferencia:=a)recuperación dos nomes
tradicionais.=b) nomeamentos honoríficos de persoas relevantes. Neste caso proponse que se
apliquen criterios institucionais que esixan, amais do asentemento social, o consenso previo das
forzas políticas maioritarias da corporación, esto é, PP,BNG e PS deG-PSOE.”.---O Sr. Alcalde manifesta que desde fai uns anos, a Deputación saca unhas axudas
periódicas, e que o concello pediu e nos deron vinte millóns e pico de pesetas, e que algunhas
urbanizacións aínda están sen recoller polo concello, polo que non están sinalizadas. Di que en
Calo, por exemplo, se puxo a sinalización e que a cortou toda o MOPU, e que houbo que ir
busca-las sinais á Susana, que agora para o que falta se tratará de conseguir unha axuda da
Deputación, e que co PXOM se numerarán as casas e as fincas, polo que segue dicindo que,
como se está co tema, o seu grupo non vai apoia-la moción.---O Sr. Noriega opina que os traballadores do servicio postal o teñen difícil, que xa o
denunciaron noutras ocasións, e que se se tivese o concello tan ben sinalizado, ninguén se
perdería. Respecto ó punto último da moción, di que o seu grupo municipal ten un
posicionamento claro sobre determinados membros da corporación, pero que non se pode
discriminar a ninguén, e que tampouco van a entrar en cuestións persoais.-------
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O Sr. Parajó di que agradece as palabras do Sr. Noriega, e que parece que para algúns, os
903 votos do seu partido son invisibles, polo que manifesta que non vai votar a favor da
moción.------O Sr. Leis di que o Sr. Alcalde non está facendo o que di en canto á sinalización, pero
que aínda que o estivese facendo, debería votar a favor da moción, á que cre que incluso lle
podería sacar rendimento político. Opina que se están causando trastornos ós veciños, e que
aínda que haxa edificios sen a licencia de primeira ocupación, están moitos deles ocupados, e
que eso hai que controlalo. Cre que nas cuestións de tráfico non se debe esperar ó PXOM,
porque hai risco de accidentes por falla de sinalización, e que habería que planificar para o
futuro. Di que non ten inconvinte en modifica-la parte final da moción, e que non quere entrar
en “tamayismos”.----Sometida a votación, a moción acada oito votos a favor (dos Sres. Leis Carlés, Tallón
Mesías, Conde Tarrío, Rego Jorge, Noriega Sánchez e Sisto Edreira, e das Sras. Amieiro
Rodríguez e Bugallo Rodríguez), e nove en contra (dos Sres. Blanco Martínez, Castroagudín
Valladares, Cajaraville Campos, Mata Iglesias, Aller Suárez, Cea Ferreiro, Vázquez Pallas, Cao
Fuentes e Parajó Liñares), polo que resulta rexeitada.-7.- MOCION BNG INVENTARIO DE BENS.--------O Sr. Noriega dá lectura á moción do BNG sobre “O inventario de bens”, que copiada
literalmente, di o que segue:” Considerando:=Que as Corporación Locais están obrigadas a
formar inventario de todos os seus bens e dereitos, calquera que sexa a súa naturaleza ou
forma de adquisición (Real Decreto Lexislativo 781/1986 e Real Decreto 1372/1986).=2.- Que é
potestade do Pleno da. Corporación a aprobación do Inventario xa formado, a rectificación e a
comprobación do mesmo.=3.- Que a día de ho xe, o Concello d e Teo carece do
devandito in ventario , on de se especifiquen os seus bens e dereitos, incumplindo a
lexislación vixente e fomentando a desinformación sobre as propiedades de titularidade municipal.=
4. Que na anterior lexislatura (finais do 2001) o grupo de goberno rexeitou unha iniciativa do grupo
municipal do B.N.G na que se solicitaba a elaboración dun inventario de bens municipais argumentando
que xa se estaban a dar os pasos necesarios para poder contar con esta importante ferramenta.=O
Grupo Municipal do B.N.G propón a adopción do seguinte acordo:=-Instar ó grupo de goberno
para iniciar as xestións necesarias que permitan, nun prazo non superior a 5 meses, presentar
ante esta Corporación un inventario de todos os bens e dereitos do Concello.”O Sr. Noriega manifesta que a obriga de contar cun inventario de bens é do ano 1986, e
que daban un prazo de seis meses para adaptarse. Di que pasaron dezasete anos e seis meses,
que evidentemente se está moi fóra de prazo, pero que se presenta esto por unha cuestións de
transparencia. Segue dicindo que a maioría dos concellos contrata unha empresa para facelo, e
que aquí, o último censo do que ten noticia, é do tempo da República. O Sr. Alcalde respóndelle
que se fixeron xestións con dous señores, pero que nese momento non había partida
presupostaria, pero que se vai meter nos próximos presupostos.
O Sr. Tallón manifesta que xa na anterior lexislatura se presentou unha moción no
mesmo senso, e di que parece que a oposición municipal ten que recordarlle sempre ó equipo de
goberno que hai que facer o que marca a lei, porque fai tres anos xa dixeran que se estaba
buscando unha empresa, e que se non a atopan, o grupo socialista pode buscar unha e traela.
Opina que, por sentido común, hai que apoiar esta moción.----O Sr. Parajó di que xa vai a ir contemplado esto nos próximos presupostos, e que, se
non vai, fará el mesmo unha moción co BNG neste senso. O Sr. Noriega, por unha cuestión de
orde, di que, en todo caso, o Sr. Parajó fará unha moción baseándose na do BNG.-----
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O Sr. Noriega manifesta que, para alcanzar un consenso, está disposto a quita-lo prazo
de cinco meses, e poñer “nos próximos presupostos”, e que o Sr. Alcalde leva moitos anos
dicindo que se está buscando unha empresa, e que non se sabe cál é o patrimonio. Opina que, ó
mellor, hai persoas que saben cál é e outras, como el, que o descoñecen.--------Sometida a votación, a moción acada oito votos a favor (dos Sres. Noriega Sánchez
Sisto Edreira, Leis Carlés, Tallón Mesías, Conde Tarrío, Rego Jorge, e das Sras. Amieiro
Rodríguez e Bugallo Rodríguez), e nove en contra (dos Sres. Blanco Martínez, Castroagudín
Valladares, Cajaraville Campos, Mata Iglesias, Aller Suárez, Cea Ferreiro, Vázquez Pallas, Cao
Fuentes e Parajó Liñares), polo que resulta rexeitada.-O Sr. Parajó solicita explicación de voto e di que se non se leva o tema nestes orzamentos,
apoiará unha moción ó respecto.------Antes de entrar en Rogos e Preguntas, o Sr. Alcalde inquire se algún dos grupos ten
mocións para presentar por urxencia, e o Sr. Noriega di que ten unha e o Sr. Parajó que ten
outra.--------O Sr. Noriega di que o Sr. Sisto Edreira dará lectura á moción do BNG sobre “O selado do
vertedoiro de Luou”, e que se non se aproba a urxencia, pide que se inclúa na orde do día do
próximo pleno ordinario. O Sr. Sisto dá lectura á moción, e di que a urxencia se xustifica pola
gravidade, e que o que se di é obxectivo, e que só hai que ver o que se fai. O Sr. Alcalde
responde que esto hai que contestalo noutro pleno, con datos.-Sometida a votación a urxencia desta moción, acada oito votos a favor (dos Sres. Leis
Carlés, Tallón Mesías, Conde Tarrío, Rego Jorge, Noriega Sánchez e Sisto Edreira, e das Sras.
Amieiro Rodríguez e Bugallo Rodríguez), e nove en contra (dos Sres. Blanco Martínez,
Castroagudín Valladares, Cajaraville Campos, Mata Iglesias, Aller Suárez, Cea Ferreiro,
Vázquez Pallas, Cao Fuentes e Parajó Liñares), polo que resulta rexeitada, polo que non se
aproba a urxencia e non se inclúe na orde do día.------8.- MOCIÓN DO GRUPO MIXTO SOBRE AS OBRAS DO AVE.----O Sr. Parajó dá lectura á moción do grupo mixto sobre “As obras do AVE”, que copiada
literalmente, di o que segue:MOCION:=Na actualidade estanse a acomete-las obras de adecución
da vía férrea ó paso do AVE por este Concello.=Por mor das devanditas obras os veciños dos
lugares de Vilaverde e Oseve, veñen de formular escrito, do que se une copia á presente, para a súa
remisión ó Excm°. Sr. Ministro de Fomento, no que expoñen diversas dificultades e impedimentos
que lles provocan as obras en cuestión e piden, cando menos, a construcción dun paso subterráneo
entre os tramos Oseve-Santiago e Oseve-Padrón que permita o paso de peóns, maquinaria agrícola
e vehículos particulares.=A Corporación Municipal, á vista de exposto no escrito de referencia,
acorda presta-lo seu total apoio ás reivindicacións dos veciños dos lugares de Vilaverde o Oseve, e
remitir copia deste acordo ó Excm°. Sr. Ministro de Fomento e ós veciños afectados.”.-------O Sr. Parajó manifesta que é de todos sabido o problema que supón que se saque o paso a
nivel e de que se poña a pasarela, e que non fagan o paso subterráneo polo custo e pola curva que
hai. Di que en visita dos técnicos de Fomento, e cos veciños de Vilaverde, se pensou que se podía
facer este paso subterráneo por onde está agora o da auga, e que esto é urxente mandalo para
Madrid.-------Sometida a votación a urxencia da moción, ésta é aprobada por unanimidade, polo que se
inclúe na orde do día.--
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O Sr. Noriega manifesta que sempre critican a improvisación, e que sempre falta
información no concello, pero que, de tódolos xeitos, non van ter inconvinte en apoia-la moción.O Sr. Leis di que tamén van apoia-la moción, e que tiñan preparadas preguntas sobre o
tema e preguntas sobre o proxecto técnico.-----O Sr. Parajó opina que é difícil loitar cos de Fomento, para facerlles variar algo, que foi a
Madrid co Alcalde e que os recibiu o Ministro, cun colaborador del, e que pensa que as xestións
que se fixeron foron boas, polo que agora habería que mandar esta moción co escrito dos veciños
para alá.-------A Sra. Bugallo pregunta se o tema está ben estudiado, e o Sr. Parajó responde que se trata
de que fagan un novo estudio, porque o paso de auga desaparece e haberá catro novos canais a
maiores do do río, e que a empresa está facendo o estudio. A Sra. Bugallo manifesta que o que lle
preocupa é que se faga o estudio, porque di que Fomento non se caracteriza precisamente polos
seus estudios. O Sr. Parajó di que os veciños queren te-lo paso, aínda que se inundase dúas ou
tres veces ó ano, pero que cre que agora eso non vai pasar.------Sometida a votación, a moción é aprobada por unanimidade dos dezasete membros da
corporación.-------

9.- ROGOS E PREGUNTAS .----

Toma en primeiro lugar a palabra o Sr. Noriega, e:-----1.- Di que recibiu queixas de veciños dos Tilos sobre un muro que caeu nun dos viais
desa urbanización, enfrente do polideportivo, e pregunta por qué segue derrubado. O Sr. Alcalde
respóndelle que neste momento ten poucos datos, e que cre que terán máis os técnicos, pero
que parece ser que os donos o querían reconstruir, pero que querían facer un muro formigón de
só corenta centímetros, sen traer un proxecto, e que os técnicos lles iban a pedir un proxecto, no
que se diga cómo vai ser para que non haxa problemas.
2.- Opina que ó Sr. Alcalde lle dá
perdas o concello, porque paga todo do seu bolsillo, e cre que esta é unha praxe populista. Di
que eles pensan que un alcalde debe estar remunerado, e que as viaxes institucionais tamén
deben ser pagadas. O Sr. Alcalde responde que se as conversas de Madrid co Ministro non
desen resultado, logo dirían que foi alá de paseo, e manifesta que o camiño se demostra
andando, e que el o leva facendo moitos anos.-----Toma a palabra a Sra. Amieiro, e:-----1.- Di que na anterior lexislatura se presentou unha moción sobre a colocación dunha
marquesiña na parada de bús urbano, e que agora para alí o autobús do Instituto. Cre que agora
é difícil poñela alí, porque hai pouco espacio. O Sr. Alcalde respóndelle que a beirarrúa é
pequena e que está o muro do clube pegado, e que se está mirando onde se pode poñer.-2.- Manifesta que nos Tilos leva tempo fallando a instalación eléctrica, e que cando non
falla unha rúa fallan as outras, que os cables están dunha farola a outra e que o mantemento non
é correcto. O Sr. Alcalde respóndelle que está habendo moitos problemas en varias partes do
concello, porque rompen báculos alí e noutros lugares, como no polideportivo de Calo e na
área recreativa de Mouromorto, e que romperon os cadros da luz, un baño e o motor eléctrico, e
que sempre que se dá un aviso se vai a mirar cál é o problema.-----
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Toma agora a palabra o Sr. Leis, e:----1.- Pídelle ó Sr. Alcalde que saque lecturas constructivas da leccción política que lle deu
hoxe a oposición, e opina que o “tamayismo” afecta a tódalas forzas políticas, en moitos
concellos.---2.- Di que o noso concello non respostou este ano ó programa de atención a
drogodependentes do concello de Santiago, e pregunta por qué. O Sr. Alcalde respóndelle que
ese é un tema dos Servicios Sociais, e que non ten datos neste momento, pero que se mirará.----3.- Pregunta se o grupo de goberno ten contemplado, de cara ós vindeiros presupostos,
incluir algo sobre o funcionamento dos diferentes partidos, o uso dos locais políticos ou se
contempla unha asignación económica a cada partido. O Sr. Alcalde responde que os locais
están aínda en obras, e que nestes vindeiros orzamentos non se inclúe nada sobre o tema que
menciona o Sr. Leis.4.- Di que nos medios de comunicación veu anunciadas unha serie de obras para
Cacheiras, en base a un convenio, e pregunta a qué se refire. Respóndeselle que se trata das
entradas e saídas das urbanizacións. O Sr. Leis roga que se lle permita o acceso ó proxecto en
canto o manden.-----5.- Opina que hai que ter coidado coas cousas que se afirman no pleno, xa que na
anterior sesión se dixo que un empresario fixera xestións para un posible pacto de goberno entre
o PP e o PSdeG-PSOE. Afirma que o seu partido non vai participar en ningún tipo de
desestabilización do goberno que preside o Sr. Alcalde. Manifesta que hai moita xente en Teo
que está desgustada por cómo se están facendo as cousas, pero que ninguén, a parte dos catro
membros do seu grupo, está autorizado a falar de calquera hipotético pacto ou diálogo, e
pregúntalle ó Sr. Alcalde se ten contancia de que alguén se dirixise a el en nome do
PSdeG-PSOE, e o Sr. Alcalde responde que cre que non.-------6.- Pregunta cómo está o tema do acondicionamento do parque do colexio dos Tilos, e
que o compromiso foi de poñe-lo mobiliario. Respóndeselle que se fará alí todo o que faga
falla.
7.- Di que lle gustaría que o Sr. Secretario elevase un dictame da legalidade total ou
parcial do Regulamento Orgánico aprobado no anterior pleno.Toma neste momento a palabra o Sr. Tallón, e:
1.- Pregunta cómo está o tema da ampliación da ponte de Sestelo, e o Sr. Alcalde
respóndelle que xa se dixo en varias ocasións que a leira se comprou, que agora haberá que ir ó
notario, e que os técnicos están pendentes de que cheguen unhas vigas, pero que se toma nota
da pregunta do Sr. Tallón.-------2.- Manifesta que no recinto do colexio da Ramallosa dormen uns autobuses e pregunta
por qué. O Sr. Alcalde respóndelle que non ten noticias ó respecto, e que eso tería que dicilo a
directora dese centro. O Sr. Tallón roga que o Sr. Alcalde se interese polo tema.
3.- Di que no debate dos orzamentos do pasado pleno se fixo unha acusación moi grave
ó respecto dun suposto pago en sobres ou baixo man a funcionarios deste concello, e que se
esto resulta verdade, a contabilidade estaría falseada. Manifesta que quere saber quén son eses
funcionarios, e que non descarta acudir a outras instancias para clarexar este tema. O Sr. Alcalde
responde que lle parece perfecto que se clarexe este tema.------Toma a continuación a palabra o Sr. Conde Tarrío, e:---
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1.- Opina que os prezos da traída municipal de augas e moi elevado, e que por eso, á
xente lle compensa facer un pozo. O Sr. Alcalde respóndelle que eses prezos foron aprobados
en pleno. O Sr. Tallón pide que se mire este tema.
2.- Pregunta cómo valoran o Sr. Alcalde e o grupo de goberno a suba de SOGAMA e cal
será a repercusión sobre os veciños. O Sr. Alcalde respóndelle que se estudiou en tódolos
concellos, e que todos estiveron de acordo en subir a cincuenta e nove euros. Di que o acordo
comprende concellos gobernados por diferentes partidos, e que el nunca estivo a favor de
subi-los impostos, pero que, de tódolos xeitos, chegado o momento, se traerá a pleno.--3.- Pregunta cómo está o tema da Concentración Parcelaria de Monte das parroquias de
Lampai, Luou e Rarís. O Sr. Alcalde respóndelle que agora mesmo non ten datos, pero que se
lle pode chamar ó Delegado Provincial e preguntarlle. Di que onte mesmo notificaron que se
están redactando os títulos da concentración de Cacheiras-Recesende, e lembra que Teo é un
dos poucos concellos nos que está concedida a Concentración de Monte para tódalas
parroquias.
4.- Pregunta qué se fai cos escombros das obras. Respóndeselle que se trasladan a
Santiago. Pregunta qué tratamento se lle dá ós residuos médicos, e o Sr. Alcalde responde que
son responsabilidade dos centros sanitarios. O Sr. Conde di que nalgún lugares aparecen tirados,
polo que cre que o tratamento non é o correcto.--------5.- Di que o vial entre Fixó e Carballal está en obras, e que sempre está sucio, pero que
agora hai unhas graves fochancas, e que xa que a empresa que está levando a cabo as obras ten
pedras e pás, pregunta por qué non as tapan. O Sr. Alcalde respóndelle que haberá que dicirlles
que tapen eses socabóns, e pide que se tome nota.-----6.- Di que na confluencia con Carballal hai unha finca que parece unha cuchiqueira, e
que, evidentemente, o concello non ten culpa, pero que ese lugar representa un perigo, porque
se tiran todo tipo de cousas e incluso animais mortos. O Sr. Alcalde responde que algo parecido
sucedía na zona dos Verxeles, que se puxo un cartel grande, e que parece que a xente se vai
concienciando. O Sr. Conde di que agora existen uns instrumentos legais que se poden usar
para que o propietario limpe a finca de maleza. O Sr. Alcalde respóndelle que se tratará de
localizar ó propietario.-7.- Di que con data 30-10-2003 e número de rexistro de entrada 2.688, o Sr. Abel
Fernández Otero presentou unhas reclamacións, que parecen desoídas, e pregunta qué se sabe
deste tema. O Sr. Secretario responde que o atendeu un funcionario para que vise o proxecto, e
que tres expedientes abertos a instancias deste señor, foron arquivados. O Sr. Alcalde
respóndelle que pode ver estas cousas nas oficinas xerais do concello.-8.- Pregunta se hai previsión algunha de que se vaian a abrir novos establecementos
hoteleiros en Teo, e o Sr. Alcalde respóndelle que el mesmo vai abrir unha casa de turismo rural.
9.- Di que seguinte rogo, ademais de ó Sr. Alcalde, vai dirixido ó Sr. Cajaraville, xa que
lles pide que miren o tema da estrada cara as Burgas, que está en moi malas condicións.
Respóndeselle que ese é un tema de Augas de Galicia, que o río escarba por abaixo, e que van a
vir facer un estudio sobre o tema.-----10.- Pide que se lle poña un letreiro á fonte da Florida, xa que está arranxada, e que se
limpen os arredores. O Sr. Alcalde responde que xa se poñerá o letreiro, e que os arredores son
particulares, e que xa se arranxaron unha vez. Toma de seguido a palabra o Sr. Rego Jorge, e:
1.- Pregunta cáles foron os resultados da viaxe realizada polo Sr. Alcalde e o Sr. Parajó ó
Ministerio de Fomento en Madrid. O Sr. Alcalde responde que se falou de se facían o paso
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subterráneo, e se poñían o alumeado e asfaltaban. Dixéronlles que había un proxecto duns
oitenta millóns de pesetas e que non tiñan aínda presuposto para a zona de Oseve-Santiago,
pero que iban facer un estudio para ver se as peticións se podían levar adiante.-------2.- Pregunta se está ou estivo algunha vez no concello o proxecto técnico das obras de
Fomento por mor da desviación do tren en Oseve. O Sr. Secretario respóndelle que pensa que
non estivo. Pregunta se se atopa no concello o proxecto técnico do tramo Oseve-Padrón, e
respóndeselle que só hai unhas follas sobre ese traxecto, pero que se vai xestionar para que o
manden.-----3.- Pregunta quén proxectou e pagou as obras de asfaltado da estrada de
Biduido-Pedreira. Respóndeselle que o MOPU deu cartos, e que o concello vai pagar unha
pequena parte, pero que neste momento non se dispón de máis datos sobre o tema.------4.- Pregunta se as novas obras de ensanchamento dunha curva na Pedreira contan co
visto e prace do grupo do grupo de goberno, e o Sr. Alcalde respóndelle que o concello non ten
nada que ver neso, que Fomento fixo o proxecto, e que nunca chamaron pedindo o visto e
prace.--------Pide a palabra o Sr. Sisto, e:--1.- Di que no cruce da estrada de Solláns a Milladoiro, na saída á N-550, puxeron un
intermitente no semáforo para permiti-la incorporacióndo tráfico, o que lle parece unha moi boa
idea, pero que, como non hai carrís pintados, esa vantaxe se desaproveita, polo que roga que se
fale co concello de Ames para que pinten os carrís.----Toma finalmente a palabra o Sr. Parajó, e.-----1.- Manifesta que na pasada lexislatura houbo bastantes quebradeiros de cabeza pola
crispación existente na corporación, e que pensaba que esta lexislatura iba empezar doutra
forma, pero que ve que non é así. Di que, en primeiro lugar, IN TEO, ten 903 votos que ten que
defender; en segundo lugar, que IN TEO vai tratar de saca-lo seu programa adiante, e que, en
terceiro lugar, non vai a entrar no xogo de algúns que intentan a provocación, pero que se alguén
o busca, o vai atopar. Pide que se respecte ó seu grupo como se respecta ós outros.-------2.- Pide que se coloquen dúas farolas diante do polideportivo de Calo, por que non se ve
nada, e que se arranxen as goteiras. O Sr. Alcalde di que a auga entra polas baixantes, e que non
hai inconvinte en coloca-las farolas, aínda que sabe que alí, como noutros lugares, andan a
pedradas, tanto coas farolas como coas instalacións polideportivas. Pide que se tome nota.------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as doce horas e corenta
minutos, estendéndose a presente acta, que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario acctal. que
certifico.
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BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN OR DINARIA DO PLENO DO CONCELLO
QUE TIVO LUGAR O DÍA 28 DE NOVEMBRO DE 2003.
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 Cea Ferreiro
D. José Albino Vázquez Pallas
D. Manuel Cao Fuentes
D. Martiño Noriega Sánchez
D. Rafael Carlos Sisto Edreira
Dª Soedade Amieiro Rodríguez
Dª Ánxela Bugallo Rodríguez
D. Alexandre Leis Carlés
D. Manuel Tallón Mesías
D. Germán Antonio Conde Tarrio
D. José Carlos Rego Jorge
D. F. Manuel Parajó Liñares
Secretario:
D. Jesús Naveira Vázquez.

Na casa do concello de Teo, a vinte e oito de
novembro de dous mil tres.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.----Antes de entrar na orde do día, o Sr. Alcalde dá
conta das paralizacións de obras que se produciron
desde o último pleno ordinario:------ A D. José Baluja Prieto, das obras de
construcción dun cerre con bloques e tela metálica
en Ribas-Oza.------- A ”CEPSA”, das obras de instalación de dous
depósitos aéreos, na gasolineira sita en
Casalonga-Calo.---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 31 de outubro pasado, e que foi
distribuido coa convocatoria da actual.
O Sr. Leis di que na corrección á acta da sesión do 24 de outubro, referida ó punto
segundo, apartado a), di “...non se recolle que manifestou, para que quedase constancia de que
o grupo municipal do PSdeG-PSOE, de aquí en adiante, en tódalas cuestións relacionadas co
urbanismo, votarán a favor, sempre que se contemplen tódolos requisitos legais e se dean
tódalas cuestións procedimentais”, e que falta por recoller “... e sempre que conste o informe do
Secretario no que se diga que toda a documentación se axusta á legalidade”.---Segue dicindo que no punto seis da acta do 31 de outubro, ó final, onde di ”...Di que non
ten inconvinte en modifica-la parte final da moción, e que non quere entrar en “tamayismos”.”,
debe dicir “Di que non ten inconvinte en modifica-la parte final da moción, e que non ten
ningún interese en incorpora-los “tamayismos”ós acordos plenarios.”.Remata dicindo que no punto noveno, de “Rogos e preguntas”, e durante a súa segunda
intervención, non se incluiu que a pregunta sobre o programa de atención a drogodependentes
lle viñera a través do Consello Escolar do Colexio dos Tilos.---
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O Sr. Conde Tarrío manifesta que no mesmo apartado nove, e durante a súa primeira
intervención, onde di ” Opina que os prezos da traída municipal de augas e moi elevado, e que
por eso, á xente lle compensa facer un pozo....”, debe dicir “... Di que o prezo a conexión de
auga para obra nova supón uns trescentos euros máis ou menos de enganche, e uns setenta
euros de recibo trimestral, e que esto provoca que moita xente recurra a facer pozo propio,
deixando de lado os servicios do concello...”.-O Pleno do concello, por unanimidade, acorda aproba-lo borrador da acta da sesión do
31 de outubro setembro, unha vez recollidas as observacións propostas, e que se rexistre no
libro correspondente.2.- ORDENANZAS PREZOS GARDERÍAS.--------O Sr. Alcalde dá conta da Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación do
servicio das escolas infantís municipais do concello de Teo, e opina que esta ordenanza lle
parece ben, por canto reflexa os prezos que agora ten establecidos a Xunta de Galicia.--O Sr. Noriega di que atopa varios motivos para non estar de acordo con esta ordenanza,
e que ve varias irregularidades, despois de ter feito a comparación con outros concellos, como
por exemplo, que as horas complementarias están mal recollidas e que non se especifican, e que
as taxas de comedor, que son bastante grandes, non se recollen. Opina que esta é unha
ordenanza incompleta, polo que cre que debería retirarse da orde do día e correxirse, xa que en
canto se corrixa, o seu grupo non terá inconvinte en apoiala. O Sr. Secretario respóndelle que o
tema das horas complementarias está ben, e que o do comedor si que debería aparecer, pero que
se pode facer logo unha corrección que habería que traer a pleno. O Sr. Alcalde móstrase de
acordo en aprobar así a ordenanza, e facer logo as correspondentes correccións.
O Sr. Leis opina que é importante que se abra esta escola infantil, e que se o grupo de
goberno se compromete a facer esa modificación posteriormente, que eles van apoiar esta
ordenanza.--O Sr. Parajó opina que esta ordenanza recolle as de outros concellos da comarca e que se
hai que facer algunha modificación, se pode traer a un vindeiro pleno.-O Sr. Noriega reitera o dito na súa primeira intervención, e di que as horas
complementarias aparecen perfectamente especificadas no Real Decreto ó que teñen que
axustarse estas taxas, e pide novamente que este punto quede sobre a mesa.----O Sr. Leis comparte os argumentos expresados polo BNG, e di que se hai algún erro
legal, que debe haber un compromiso de correxir o que estea mal.------O Sr. Parajó opina que eta ordenanza fiscal recolle todo ou case todo o que teñen outras
escolas infantís, e que se falta algo ou hai algún erro, que se pode correxir no vindeiro pleno e
non pasa nada.--------A Sra. Bugallo pide a palabra por unha cuestión de orde e di que as taxas non poden
entrar en vigor ata que se corrixan os erros, polo que ve absurdo que se tome así este acordo. O
Sr. Alcalde reitera a súa intención de manter a ordenanza como está.---Sometido a votación, este punto acada trece votos a favor (dos Sres. Blanco Martínez,
Castroagudín Valladares, Cajaraville Campos, Mata Iglesias, Aller Suárez, Cea Ferreiro,
Vázquez Pallas, Cao Fuentes, Leis Carlés, Tallón Mesías, Conde Tarrío, Rego Jorge e Parajó
Liñares), e catro en contra (dos Sres. Noriega Sánchez e Sisto Edreira, e das Sras. Amieiro
Rodríguez e Bugallo Rodríguez), polo que resulta aprobada a ordenanza que a continuación se
transcribe literalmente:--------
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA PRESTACIÓN DO
SERVICIO DAS ESCOLAS INFANTIS MUNICIPAIS
Artigo 1.-Fundamento legal.
En uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitución e polo artigo 106 da Lei 7/85,
reguladora das bases de réxime local, e de conformidade co disposto nos artigos 15 a 19, en relación co
artigo 20 da Lei 39/88, do 28 de decembro, reguladora das facendas locais, na súa nova redacción dada
pola Lei 25/1998, do 13 de xullo, de modificación do réxime legal das taxas estatais e locais e de
reordenación das prestacións patrimoniais de carácter público, o Concello de Teo, establece a
Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación do servicio das escolas infantiles
municipais
Artigo 2.-Feito impoñible.
Constitúe o feito impoñible da taxa a prestación do servicio das escolas infantiles municipais.
Artigo 3.-Suxeitos pasivos.
Son suxeitos pasivos desta taxa, en concepto de contribuíntes, as persoas que resulten beneficiadas ou
afectadas pola actividade administrativa ou servicio que constitúe o feito impoñible desta taxa.
Artigo 4: Responsables.
Responderán solidariamente das obrigas tributarias do suxeito pasivo as persoas físicas ou xurídicas que
son causantes ou colaboran na realización dunha infracción tributaria.
Artigo 5.-Estimación das rendas, tarifas, descontos e exencións.
Este baremo adáptase ó publicado pola extinta Consellería de Familia, Promoción de Emprego,
Muller e Xuventude a través do Decreto 70/2002, do 28 de febreiro, polo que se aproba o réxime de
prezos dos centros de atención á primeira infancia dependentes da Consellería de Familia, Xuventude e
Voluntariado(DOG número 52, do mércores 13 de marzo de 2002), que rexerán mentras non existan
modificacións posteriores e que serán os seguintes:
- SMI (salario mínimo interprofesional) para o ano 2003: 451.20 euros.
- Prezo base/mes (6 a 8 horas/día): 110 euros.
- O prezo mensual de cada hora en que se incremente o horario normal será de 13,75
euros/mes.
- O Decreto 70/2002 sinala unicamente os prezos por asistencia en horario completo; os ratios
por horario reducido obtéñense con aplicacións porcentuais.Os prezos non incluídos na orde tamén se
revisarán anualmente.
Artigo 6.-Base impoñible e cota tributaria. A base impoñible virá determinada pola
renda per cápita mensual, entendendo por tal o resultado de dividir polo número de persoas que
compoñen a unidade familiar o cociente resultante de dividir por doce a suma dos ingresos
totais da unidade familiar.
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Enténdese por unidade familiar a formada polos pais e fillos menores de dezaoito anos ou filos
maiores de dezaoito anos, cunha minusvalía superior ó 33%. No caso de familias monoparentais, e para os
efectos do cálculo da renda per cápita, incrementarase nun 0,8 ó número real de membros que
compoñen a unidade familiar.
Para os efectos, ten a consideración de ingresos a suma da parte xeral maila parte especial da base
impoñible, previas á aplicación do mínimo persoal e familiar do imposto sobre a renda das persoas
físicas.Para as persoas non obrigadas a declarar, as bases impoñibles a que se fai referencia
obteranse como resultado de aplicarlles ós datos existentes na Administración os criterios da lexislación do
imposto sobre a renda das persoas físicas.A cota tributaria calcularase coas seguintes tarifas:
Contribucións mensuais por horas de uso, horas complementarias e
RPC/mes

Inferior ó
50%
SMI:
- 225,6
euros
Entre o
50% e o
75%
SMI:
225,6338,4
euros
Superior
ó 75% e
inferior ó
100%
SMI:
338,4451,20
euros
Entre o
100% e o
150%
SMI:
451,20676,80
euros
Superior
ó 150%
SMI:

matrícula anual.

Reduccións

A pagar
(6-8 horas)

A pagar
(3-6 h:
70 %)

A pagar
(-3 h:
40%)

Horas
Complemen
tarias

Matrícula/an
o

100%

0 euros

0 euros

0 euros

0 euros

0 euros

70%

33 euros

23,10
euros

13,20
euros

3,01 euros

6,01 euros

40%

66 euros

46,20
euros

26,40
euros

3,01 euros

6,01 euros

10%

99 euros

69,30
euros

39,60
euros

3,01 euros

6,01 euros

0%

100 euros

3,01 euros

6,01 euros
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RPC/mes

Reduccións

A pagar
(6-8 horas)

+ 676,80
euros

A pagar
(3-6 h:
70 %)

A pagar
(-3 h:
40%)

77,00
euros

44,00
euros

Horas
Complemen
tarias

Matrícula/an
o

Descontos:
a) Nenos/as pertencentes a familias numerosas, desconto dun 20%.
b) Nenos/as pertencentes a familias monoparentais, desconto dun 20%.
c) Cando asistan ó mesmo centro varios irmáns, desconto dun 20% por cada neno/a atendido/a.
No caso de que estes irmáns nacesen de parto múltiple, o desconto será dun 30% por cada neno/a.
Estes descontos serán acumulables en caso de concorrer estas circunstancias na mesma praza.
Cando o/a neno/a atendido/a ingrese no centro con posterioridade ó día 15 do mes, a cota que
corresponda pagar polo dito mes terá un desconto do 50%.
Artigo 7: Retribución e período impositivo.
A taxa retribuirase cando se inicie a prestación do servicio. O período impositivo coincide co
ano natural, prorrateado por meses.
Artigo 8.-Liquidación, recadación e xestión.
8.1. A liquidación da cota tributaria practicarase por meses naturais e deberán aboala os
interesados nos dez primeiros días de cada mes, en calquera oficina bancaria na que teña conta o
Concello.
8.2. Non se aboará a tarifa que corresponda ó mes en que o centro permaneza pechado por
razóns de vacacións de verán. Se por calquera motivo o centro permanecese pechado durante un
número superior a quince días consecutivos, non se aboará a tarifa que corresponda a este período.
8.3. A inasistencia do usuario ó centro durante un período determinado non supón reducción
ningunha, nin extinción da tarifa, mentres non se formalice a baixa correspondente.
Con carácter excepcional, poderase solicitar exención de pagamento por causas de enfermidade
do usuario, desde o primeiro día do segundo mes posterior ó comezo da ausencia, ata o primeiro día do
mesmo mes de incorporación. Para isto é necesario solicitalo por escrito e debidamente xustificado
mediante informes médicos.
Artigo 9.-Infraccións e sancións.
En materia de infraccións e sancións estarase ó disposto na Lei xeral tributaria e nas
disposición que a complementen e desenvolvan.
Disposición final.
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A presente ordenanza fiscal entrará en vigor unha vez publicada no Boletín Oficial da Provincia
e comezará a aplicarse a partir do día seguinte, permanecendo vixente ata que se acorde a súa
modificación ou derrogación expresa.
Os prezos contidos nesta ordenanza entenderanse automaticamente modificados e adaptados a
aqueles que a Consellería de Familia e Promoción de Emprego, Muller e Xuventude, con carácter
anual, para rexer nos centros autonómicos de atención á primeira infancia.
3.- PREGO CONDICIÓNS CONTRATACIÓN GARDERÍA.-------O Sr. Alcalde dá conta do Prego de cláusulas económico-administrativas do concurso
para a contratación da xestión do servicio do Centro de Atención á primeira infancia de Calo, e
di que é un contrato administrativo, feito por técnicos, polo que se mostra de acordo co
documento.-O Sr. Noriega manifesta que se está a falar dun servicio no cal os fondos e subvencións
son públicos. Di que o seu grupo propuxo que a xestión fose directa, e que o argumento é
económico, xa que o concello, nun servicio deste tipo pode asumir perdas e incluso podería
asumir un servicio de transporte escolar. Cre que a xestión privada é máis cómoda, pero que
repercute a nivel económico, xa que a empresa adxudicataria ten que gañar cartos. Opina que
debería facerse un esforzo por parte do concello e contratar xente coa titulación necesaria.
Manifesta que temos o exemplo da escola dos Tilos, na que di que a xestión é nefasta, e que este
prego de condicións non ten incluso nada que ver co dos Tilos, que era máis ventaxoso, polo
que di que habería que revisalo.-------O Sr. Leis manifesta que o tema da xestión privada dun servicio público é ás veces
obxecto de debate dentro da mesma esquerda política, e que o seu grupo vai votar a favor
porque está garantido que se conserve a titularidade pública do servicio, e cre que desde unha
esquerda moderna é compatible que a iniciativa privada contribúa a xestionar un servicio
público.------O Sr. Parajó cre que é moi necesario que a escola infantil entre en funcionamento, e
considera que hai que buscar un xeito rápido. Di que este prego recolle o que se fixo noutros
concellos, que está estudiado e que dá a oportunidade a todo o mundo para presentarse. Di que
o BNG sempre propuxo que as escolas infantís as levase o propio concello, e que non cre que
sexa mala idea, pero que agora é urxente que se aprobe esto.--O Sr. Noriega manifesta que agora o seu grupo quedou en solitario neste tema, pero que,
quizais porque viron o que pasou na anterior lexislatura coa escola dos Tilos, non consideran
que eso sexa a esquerda moderna do século XXI, aínda que se diga que eles representan a unha
esquerda prehistórica. Considera que o esforzo é maior se a xestión a leva o concello
directamente, pero que eso repercute nos veciños, e que incluso permitiría ampliar servicios. Di
que nos Tilos foron os mesmos pais os que denunciaron a situación, e que agora se repite o
modelo. Opina que se pode facer unha boa xestión desde a iniciativa pública, e que non
esntende que o Sr. Parajó diga neste momento que é urxente sacar esto para adiante, cando fai
uns meses non se apoiou unha iniciativa do BNG para a apertura da escola. O Sr. Alcalde
responde que a empresa non rematara o que faltaba por facer, e que foron alí os técnicos, e que
por eso se trae esto agora. O Sr. Noriega manifesta que cando eles presentaron a súa iniciativa,
as obras estaban certificadas. O Sr. Alcalde respóndelle que as goteiras non se viron ata que
choveu, que que houbo que poñer todo en perfecto estado.------
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O Sr. Leis considera que as presas non son argumento para defender un determinado
tipo de xestión para unha escola infantil, e di que non lles vale o exemplo dos Tilos. Cre que os
erros non son debidos ó sistema, senón á súa interpretación, e que ese risco sempre o hai. Di
que, no concurso público, haberá que velar pola súa rigurosidade, e que defenden esta opción de
xestión porque cren que é a mellor. Remata dicindo que, ademais, hai moitos casos de xestión
privada en concellos progresistas.----O Sr. Parajó manifesta que bota en falta , no apartado da mesa de contratación, a
presencia dun concelleiro dos grupos políticos da corporación, e pide que se cambie pola figura
do interventor, que si aparece. O Sr. Alcalde móstrase de acordo coa corrección.--------Sometido a votación, este punto acada trece votos a favor (dos Sres. Blanco Martínez,
Castroagudín Valladares, Cajaraville Campos, Mata Iglesias, Aller Suárez, Cea Ferreiro,
Vázquez Pallas, Cao Fuentes, Leis Carlés, Tallón Mesías, Conde Tarrío, Rego Jorge e Parajó
Liñares), e catro en contra (dos Sres. Noriega Sánchez e Sisto Edreira, e das Sras. Amieiro
Rodríguez e Bugallo Rodríguez), polo que resulta aprobado o prego de cláusulas
económico-administrativas que a continuación se transcribe literalmente:-------PREGO DE CLÁUSULAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS QUE REXERÁ
NO CONCURSO PARA A CONTRATACIÓN DA XESTIÓN DO SERVICIO DO
CENTRO DE ATENCIÓN Á PRIMEIRA INFANCIA DE CALO, CONCELLO DE TEO.
PRIMEIRA.- Obxecto e características do contrato.
1.1.- O contrato ten por obxecto a xestión do Servicio Público do Centro de
Atención á primeira Infancia no inmoble destinado a tal fin sito no lugar de A Igrexa-Calo,
co alcance e extensión que se establece neste prego. O contrato terá natureza
administrativa e revestirá a modalidade de concesión.
1.2.- Características:
a) Persoal: O persoal deberá reunir en canto a número e titulación as condicións
establecidas na Orde do 29/02/96 da Consellería de Familia e Promoción do Emprego, Muller
e Xuventude para os Centros de Atención á Primeira Infancia.
b) Períodos de apertura: O centro permanecerá aberto todo o ano, agás o mes de agosto.
c) Horarios: A atención prestarase en horario amplo de 8 a 20 horas de luns a venres.
Permanecerá pechado os sábados e festivos.
d) Capacidade do Centro: Encóntrase limitada a 50 prazas.
e) Servicios a prestar: Ademáis dos propios dos centros de atención á primeira
infancia, incluirá o servicio de comedor.
1.3.- Definición de cometidos: O desenvolvemento armónico e integral dos nenos e a
compensación das desigualdades sociais, económicas e culturais e labor de apoio á función
educativa da propia familia.
SEGUNDA.- Procedemento da adxudícación.
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A adxudicación da xestión do servicio efectuarase por Concurso con procedemento
aberto e trámite de urxencia, dacordo ó presente prego e o contido do Real Decreto
Lexislativo 2/2000, de 16 de xuño, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei de
Contratos das Administracións Públicas así coma o do Real Decreto Lexislativo 1098/2001, de 5 de
xullo.
TERCEIRA.- Natureza xurídica.
É concepto básico que o servicio concedido sigue ostentando, en todo momento, a
calificación de servicio público a cal competencia ten atribuida o Concello.
3.1.- O contrato adoptará a modalidade de concesión administrativa na que o
empresario xestionará o servicio ó seu risco e ventura.
3.2.- O Concello adscribirá ó servicio o edificio destinado a tal fin no lugar de A
Igrexa-Calo, conservando a titularidade do mesmo, así como os terreos anexos.
CUARTA.- Obras e instalacións que se entregarán ó concesionario.
4.1.- Ó concesionario faráselle entrega do edificio citado, así como do mobiliario
necesario, segundo normativa vixente.
4.2.- Ó formalizar o contrato levantarase Acta de Entrega da edificación e mobiliario
en presencia do Alcalde e representante do concesionario expresando o estado de conservación do
mesmo.
QUINTA.- Duración da xestión.
5.1.- A concesión comprenderá, o período de UN ANO, a partir da data de formalización do contrato
administrativo.
5.2.- O contrato prorrogarase automáticamente por períodos anuais, agás denuncia do
mesmo por calquera das partes, que deberá producirse por escrito cunha antelación mínima
de tres meses antes da data de remate do período.
5.3.- A duración do contrato de xestión, incluídas as prórrogas, non poderá exceder de
10 anos, de conformidade co artigo 157.b) do Real Decreto Lexislativo 2/2000, de 16 de
xu ño, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei de Contratos das Administracións
Públicas. Considerase sempre implícita na concesión a facultade de resolvela antes do seu
vencemento se así o xustífican causas acaecidas de interese público. Nestes supostos, o
concesionario poderá ser indemnizado dos danos que se poidan producir, dos que se excluirán
as indemnizacións que correspondan ós traballadores pola extinción do seu contrato laboral.
SEXTA.- Situación das partes durante a concesión.
6.1.- Situación do Concello. O Concello é titular do servicio que presta d e forma
indirecta, ostentando este servicio sempre a calificación de servicio público do Concello, competencia
que ten atribuida e que xustifica o control da súa xestión e a inspección do servicio en
todo momento. Durante a concesión o Concello conservará os poderes de policía para
asegura-la boa marcha do servicio.
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6.2.- Situación do concesionario. Durante o prazo de vix encia da concesión o
concesionario desenvolverá a actividade na que consiste este servicio público ó serlle
transferida unha esfera de actuación orixinariamente administrativa. Gozará de facultades para a
xestión do servicio, salvando os dereitos da propiedade e sen perxuizo de terceiro, e con dereito a
protección administrativa para presta-lo servicio, que será desempeñado a risco e ventura do contratista.
SEPTIMA.- Dereitos e obrigas recíprocos entre o concesionario e o Concello.
7 1.-Dereitos do concesionario.
1.-A percibi-las tarifas dos usuarios, segundo a ordenanza fiscal aplicable.
2.- A percibi-lo remate da concesión, en doceavas partes, en concepto de subvención ó
concesionario.
3.- A recibi-la indemnización correspondente por rescate da concesión, no suposto
establecido no art. 127.3 do Regulamento do Servicios das Corporacións Locais.
4.- A recibir da Corporación a protección necesaria para que poda presta-lo servicio
adecuadamente.
5.- A utiliza-los bens de dominio público necesarios para o servicio, e que estean
adscritos á Escola Infantil Municipal.
6.- Obte-la compensación económica que manteña o equilibrio da concesión nos
termos establecidos neste prego.
7.2.- Obrigas do concesionario
1.- A atención e cuidado dos nenos/as de acordo co Proxecto educativo e de organización
ofertado.
2.- Presentar para a súa aprobación coa antelación necesaria a relación semanal
dos menús previstos que procurarán proporcionar unha dieta equilibrada e axustada á idade dos alumnos.
3.- Indemnizar a terceiros polo daños que ocasione polo funcionamento do servicio,
así como dos que causen como consecuencia das obras que se executen.
A tales efectos o concesionario deberá subscribir póliza de seguros de responsabilidade
civil e do inmoble por importes respectivos de 30.000.000,00 euros e de 300.000,00 de euros
para cubri-la responsabilidade patrimonial que poida derivarse do funcionamento do
servicio público nos termos do art. 58 do Convenio de Centros de Asistencia de Educación
Infantil, publicado no BOE 21-08-97, a excepción de que o dano fose ocasionado polo
cumplimento dunha cláusula imposta pola Corporación de carácter ineludible.
A tal efecto, asumirá o pago das primas debendo depositar no Concello, a póliza e
recibos satisfeitos, considerando como falta grave non pagala ó seu vencimento.
4.- Manter a afección dos bens ó servicio público do cal se contrata a súa xestión. En
consecuencia, non enaxenar os bens afectados á concesión nin gravalos sin previa autorización municipal.
5.- Non executar obras que mod ifiquen a prestación do servicio sen previa
autorización da Corporación.
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6.- Satisfacer os impostos que graven o exercicio da actividade (IAE, IVE, Imposto
de Sociedades, etc) e calquera outro tributo aplicable.
7.- O pago dos salarios, Seguridade Social, Mutualidades Laborais e demáis obrigas
co persoal a emplear polo concesionario. Dito persoal non terá relación laboral nin funcionarial co Concello.
8.- Comunicar ó Concello as altas e baixas que se produzan no material inventariable.
9.- Limpeza do local e mantenemento deste e tódalas súas instalacións en
perfectas condicións sanitarias.
10.- Presta-lo servicio de conformidade co establecido no Regulamento do Servicio,
admitindo ó goce do servicio a toda persoa que cumpla os requisitos dispostos.
11.- Deberá exercer, por sí, a concesión do servicio, non podendo cedelo nin transmitilo a terceiro.
12.- O seguimento e análise dos resultados obtidos, co obxecto de informar ó Concello
e propoñe-las modificacións pertinentes.
13.- Acreditar que todo o persoal ofertado se atopa en correcto estado de
saúde á data d e outorgamento do contrato e non presenta defecto físico ou psíquico que
impida ou dificulte as súas funcións, así como estar vacinado contra a rubeola. Acreditar
anualmente, mediante os resultados dos recoñecementos médicos correspondentes que
subsisten ditas condicións.
14.- Gastos a cargo do adxudicatario.
- Os do anuncio que xere o concurso e os preparatorios e de formalización do contrato.
- Os tributo s estatais, auto nóm icos ou locais q ue deriven d o contrato esixibles
segundo as disposicións vixentes que se devenguen con motivo da presente contratación.
- Asumir o pago do IVE, que se entenderá incluido.
- Os de elevación a público do contrato de adxudicación no suposto de esixilo o contratista.
- Os materiais, máquinas e demáis útiles a emplear na prestación do servicio de
limpeza, tales como deterxentes, xabóns, escobas, panos, etc., serán por conta exclusiva do contratista.
- Os demais gastos de mantemento precisos.
7.3. - Prerrogativas do Concello.
O Concello, ostentará sen prexuizo dos que procedan, os deberes de policía para
asegurar a boa marcha do servicio, en especial:
1.- Asumir temporalmente a execución directa dos servicios cando o concesionario
non o poidese prestar por circunstancias imputables ou non a el mesmo.
2.- Fiscalizar a xestión do concesionario e o funcionamento do servicio. A tal
efecto, poderá inspeccionar o servicio, obras, instalacións e documentación relacionada co
obxecto da concesión.
3.- Ordenar, discrecionalmente, as modificación na concesión que aconsellase o
interese público, podendo efectuar variacións na calidade, cantidade, tempo ou lugar da prestación dos
servicios.
4.- Inspeccionar a conservación dos mobles, instalacións e demáis material.
5.- Impoñer ó concesionario as correccións pertinentes por razón das infraccións que cometera.
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6.- Rescatar a concesión.
7.- Suprimir o servicio por razóns xustificadas (falta de usuarios, inutilidade do mesmo,
etc.)
8.- A alteración das tarifas a cargo do pú blico, m ediante modificación da
Ordenanza Fiscal correspondente.
9.- As demáis que lle atribúe o Regulamento de Servicios das Corporacións Locais
e normativa concordante.
7.4. - Obrigas do Concello.
1.- Aboar ó concesionario mensualmente e por doceavas partes o importe do remate
da concesión, en concepto de subvención ó concesionario.
2.- Manter o equilibrio financeiro da concesión.
3.-Outorgar ó concesionario a protección adecuada para que poida prestar o servicio
axeitadamente.
4.- Efectuar tódalas obras de conservación do inmoble que permitan que o edificio se
encontre en condicións de hixiene e ornato, tales como retello, pintura, reparación de
tuberías, fiestras, portas, etc.
5.- Aboar os suministros de enerxía eléctrica, agua, teléfono, gas.
6.- Indemnizar ó concesionario polo rescate da concesión ou en caso de supresión do servicio.
OITAVA.- Relacións cos usuarios.
O concesionario ten o deber de admitir o uso do servicio a toda persoa que cumpla
os requisitos reglamentariamente establecidos, tendo a súa disposición o libro de
reclamacións regulado nos apartados c) e d) do art. 7.1.2 do D. 243/95, do 28 de xullo.
NOVENA.- Réxime sancionador.
As infraccións en que poida incurrir o concesionario calificaranse en leves, graves e moi graves.
LEVES:
- As que impliquen irregularidades na observancia das obrigas e deberes contidos en este prego, sin
transcendencia directa apreciable na prestación do servicio.
- A simple neglixencia no mantemento, funcionamento e control das
instalacións.
GRAVES:
- A reincidencia na comisión de faltas leves no período de tres meses anteriores.
- As accións ou omisións que interfiran ou alteren ocasionalmente a prestación
dos servicios, sempre que non estean calificadas de moi graves ou leves no presente prego.
MOI GRAVES:
- Ceder ou outorgar os servicios obxecto de contratación baixo calquera
modalidade ou título, agás que medie autorización municipal.
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- Os incumprimentos da normativa sanitaria con incidencia directa na saúde pública.
- A interrupción ou suspensión no exercicio das actividades, agás que concurran en
circunstancias de forza maior, comunicadas coa debida antelación.
- A manifesta incapacidade ou neglixencia técnica do persoal que imparta a ensinanza.
- O incumprimento no desenvolvemento dos plans de actividades acordado
polo Concello.
- A esixencia de percepcións económicas dos usuarios non autorizadas debidamente.
- A admisión ó uso das instalacións ou servicios a persoal ós que non lles corresponda.
Por calquera das infraccións calificadas de moi graves, o órgano competente para
contratar, previa instrucción do expediente correspondente, poderá sancionar ó contratista,
segundo se estipula na Lei 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de Bases de Réxime Local e
no Real Decreto Lexislativo 2/2000, de 16 de xuño, polo que se aproba o Texto
Refundido da Lei de Contratos das Administracións Públicas:
a).- Con imposición de multa en contía comprendida entre 6.000,00 e 18.000,00 euros, ou
b) Declarar a a resolución do contrato cos efectos previstos na lexislación
vixente.
A imposición de sancións pola comisión de faltas graves, previa instrucción do
correspondente exped ien te, corresponderá ó alcalde, previa audiencia d o contratista,
con multas en contía comprendida entre 1.200,00 e 6.000,00 euros por cada infracción.
As faltas leves serán sancionadas polo alcalde previa audiencia do contratista, con
multas en contía de ata 1.200,00 euros. As demáis infraccións necesitan expediente previo con
arreglo ás normas do Procedemento Administrativo Común.
Cando a infracción cometida trascenda o ilícito administrativo, e revista o carácter
de delito, o alcalde porá os feitos en coñecemento do Tribunais de Xustiza.
DÉCIMA.- Réxime transitorio ó remate da concesión.
10.1.- Cando remate o prazo contractual, o servicio revertirá ó Concello debendo o
concesionario en tregar o ed ificio, posibles novas instalacións, mobiliario e enseres en
perfecto estado de conservación.
10.2.- Dous meses antes de que expire o prazo do contrato, ou periodicamente se
estima oportuno, Concello designará un Interventor técnico encargado de vixiar a
conservación das edificacións e demáis, que informará sobre as reparacións e reposicións
necesarias para mantelas nas condicións previstas, que serán trasladadas o concesionario para o seu
cumplimento.
10.3.- No caso de desob edencia d o concesionario ás disp osicións anteriores ou
de mala fe na execución das mesmas, a Corporación poderá dispor o secuestro da
empresa ata o remate da concesión, ordeando a súa execución con cargo á fianza constituida.
UNDÉCIMA.- Secuestro.
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Se o concesionario incorrese en infracción de carácter grave que puxera en perigo a boa
prestación do servicio, o Concello poderá declarar o secuestro da concesión seguind o o
procedemento establecido nos artigos 134 e 135 do Regulamento de Servicios.
DUODECIMA.- Caducidade.
A declaración de caducidade acordarase pola Corporación seguindo o procedemento dos
artigos 136 e 137 do Regulamento de Servicios.
DÉCIMO TERCEIRA.- Resolución
As causas e efectos da resolución do contrato serán as determinadas nos artigos 167,
168 e 169 do Real Decreto Lexislativo 2/2000, de 16 de xuño, polo que se aproba o Texto
Refundido da Lei de Contratos das Administracións Públicas.
DÉCIMO CUARTA.- Garantías.
14.1.-A fianza definitiva quedará fixada para o adxudicatario no 4% do importe da
adxudicación, que se prestará no prazo de quince días hábiles, contados desde que se lle notifique a
adxudicación do contrato e poderá constituirse por calquera dos medios admitidos nos
artigos 35 e 36 do Real Decreto Lexislativo 2/2000, de 16 de xuñ o, polo qu e se aproba o
Texto Refundid o da Lei de Contratos das Administracións Públicas, e quedará afecta ás
responsabilidades dos conceptos determinados no artigo 43, coa preferencia do artigo 45.
Nos casos que proceda, reaxustarase conforme ó disposto no artigo 42 do Real Decreto
Lexislatívo 2/2000, d e 16 de x uño , polo q ue se apro ba o Texto Refund ido d a Lei
de Contratos das Administracións Públicas, incurrindo en caso contrario, en causa de resolución.
14.2.- Retención e devolución de garantías:
Para a devolución das garantías, retención, ou no seu caso incautación, estarase ó
disposto no artigo 35, 44, 47 do Real Decreto Lexislativo 2/2000, de 16 de xuño, polo que
se aproba o Texto Refundido da Lei de Contratos das Administracións Públicas, e preceptos
concordantes do Real Decreto Lexislativo 1098/2001, de 5 de xullo.
Nas garantías prestadas por terceiros estarase ó disposto no art. 46 do Real Decreto
Lexislativo 2/2000, de 16 de xuño, polo que se aproba o Texto Refundid o da Lei de
Contratos das Administracións Públicas.
DÉCIMO QUINTA.- Execución.
15.1.- O contrato terá carácter exclusivamente administrativo e axustarase ó disposto
no presente prego de condicións particulares, considerándose as cláusulas como parte integrante do contrato.
Supletoriamente, estarase ó disposto no Real Decreto Lexislativo 2/2000, de 16 de
xuño, polo que se aproba o Texto Refu ndido da Lei de Contratos das Administracións
Pú blicas e as súas disposicións de desenvolvemento, ou lexislación que as substitúa; a Lei
7/85, de 2 de abril reguladora das Bases do Réxime Local, o RD 781/86, de 18 de abril e,
no seu defecto, ás normas de dereito privado.
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A orde xurisdiccional contencioso-administrativa, será a competente para resolve-las
controversias que surxan entre as partes, con carácter preferente.
15.2.- O servicio prestarase con suxeción ás cláusulas deste prego e ó Proxecto
educativo e de organización ofertado e admitido polo Concello e de acordo coas
instruccións que para a súa interpretación dea ó contratista a Administración.
Calquera modificación do Proxecto Educativo e de Organización, requerirá a previa
aprobación do Concello e non se poñerá en funcionamento mentras non se conceda.
15.3.- O concesionario será responsable da calidade dos traballos que desenvolva,
así como das consecuencias que se deduzan para a Administración ou para terceiros por
omisións, erros e métodos inadecuados na súa execución.
15.4.- Se o encargado municipal observara deficiencias na prestación do servicio,
comunicarao por escrito ó Concello e ó contratista que, unha vez oído, procederá a
adopta-las medidas correctoras que corresponda, sin prexuizo da imposición das sancións económicas
previstas na Base 9.
15.5.- É obriga do contratista indemnizar tódolos danos e perxuizos que se causen a terceiros,
como consecuencia das operacións que requira a execución do contrato e quedará
obrigado ó resarcimento dos danos causados por dolo ou neglixencia a persoas, bens ou
instalacións públicas ou privadas.
DÉCIMO SEXTA.- Tarifas.
As tarifas que deberá percibir o concesionario por parte dos usuarios son as fixadas na
ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación do servicio das Escolas Infantís Municipais.
DÉCIMO SÉTIMA.- Subvención ó concesionario.
17.1.- O Concello compensará economicamente ó concesionario aportando unha
subvención polo importe que solicite na súa oferta económica o adxudicatario do concurso.
17.2.- Abonos: O adxudicatario ten dereito a percibir o importe da subvención en
doceavas partes mensuais, que serán aboadas nos cinco primeiros días de cada mes.
DÉCIMO OITAVA.- Existencia de crédito.
Na partida 313.47 do Orzamento Xeral do Concello consignarase anualmente
cantidade suficiente para o abono do importe de cada anualidade.
DÉCIMO NOVENA.- Extinción do contrato.
19.1.- O contrato extinguirase por cumprimento da prestación ou resolución do mesmo.
19.2.- Se deixase de prestar o servicio por máis de tres días consecutivos, fose cal
fose a causa, sen perxuizo das sancións que correspondan conforme á base 9, o Concello
poderá declarar a resolución do contrato con pérdida da fianza definitiva.
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En calquera caso de rescisión ou terminación do contrato, o concesionario estará
obrigado a seguir prestando o servicio ata que o Concello poida substituilo por calquera dos
medios legais previstos.
19.3.- Sobre responsabilidades por vicios ocultos e resolución estarase ó disposto no
Real Decreto Lexislativo 2/2000, de 16 de xuño, polo que se aproba o Texto Refundido da
Lei de Contratos das Administracións Públicas.
VIXÉSIMA.- Principio de risco e ventura.
A execución do contrato realizarase a risco e ventura do contratista.
VIXÉSIMO PRIMEIRA.- Cesión e subcontratación.
Sendo razón determinante da adxudicación, as cualidades técnicas e persoais do
adxudicatario, queda prohibida toda cesión ou subcontratación do servicio ou partes do mesmo.
VIXÉSIMO SEGUNDA.- Formalización.
22.1.- O contrato perfeccionarase mediante a adxudicación definitiva pola
Comisión de Goberno, que deberá efectuarse no prazo máximo de 3 meses, a contar desde
o día seguinte ó de apertura das proposicións económicas.
O acordo de adxudicación notificarase fehacientemente ós interesados, dando un
prazo de quince días ó adxudicatario para que formalice a garantía definitiva.
22.2.- Feita efectiva a garantía definitiva, formalizarase o correspondente contrato
administrativo conforme ó previsto no art. 113.6 do TRL/86, no prazo de quince días
naturais, a contar desde a notificación da adxudicación.
O contrato poderá elevarse a escritura pública a petición do contratista, sendo os
gastos a súa costa.
Se non chegara a formalizarse, estará ó disposto no art. 54.3 do Real Decreto
Lexislativo 2/2000, de 16 de xuño, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei de
Contratos das Administracións Públicas.
VIXÉSIMO TERCEIRA.- Interpretación.
De conformidade co disposto no art. 59 do Real Decreto Lexislativo 2/2000, de 16 de xuño, polo que
se aproba o Texto Refundido da Lei de Contratos das Administracións Públicas, o Concello
ostenta a facultade de interpretación do contrato, resolvendo as dúbidas que ofreza o seu
cumprimento, podendo modificalo por razóns de interese público e acordar a súa resolución e os efectos
desta.
VIXÉSIMO CUARTA.- Tribunais.
Para tódalas cuestións litixiosas que poideran derivarse do presente, ámbalas dúas
partes sométense ó fuero exclusivo dos Tribunais e Xulgados do domicilio da Administración,
renunciando expresamente o adxudicatario, ó fuero do seu Xuíz e domicilio.
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VIXÉSIMO QUINTA.- Procedemento de licitación.
25.1.- Capacidade para contratar: Están capacitados para contratar as persoas
físicas ou xurídicas, españolas ou extranxeiras, que teñan plena capacidade de obrar e
acrediten solvencia económica, financeira e técnica e non estean afectados por n ingunha
das circunstancias que enumera o art. 20 do Real Decreto Lexislativo 2/2000, de 16 de
xuño, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei de Contratos das Administracións
Públicas, como prohibitivas para contratar, nos términos dos artigos 13, 14, 15 e 16 do Real Decreto
Lexislativo 1098/2001 de 5 de xuño.
A Administración poderá contratar con unións de empresas que se constituían
temporalmente ó efecto (sin que sexa necesaria a formalización das mesmas ata que se
efectúe a adxudicación), as cales responderán solidariamente ante a administración e ante a cal
nomearan un representante ou apoderado único.
25.2.- Lugar e prazo de presentación de proposicións: As proposicións
presentaranse no Rexistro Xeral do Concello, en horario de 9 a 14 horas, durante trece días naturais,
contados a partir dos oito seguintes ó da publicación do anuncio de licitación nos último dos diarios oficiais
(B.O.P. e D.O.G.A.), sempre e cando non se formulasen reclamacións contra o prego de
cláusulas económico-administrativas durante os oito primeiros días. O prazo prorrogarase ó
seguinte día hábil cando o último día coincida en domingo ou festivo. De presentarse
proposicións por correo, o interesado deberá acreditar a data de imposición do envío na
oficina de Correos e comunicar o mesmo día ó Concello de Teo, por Fax ou Telegrama, a remisión da
proposición. Sen cumprir estes requisitos non será admitida a proposición no caso de que sexa
recibida fora do prazo fixado no anuncio de licitación. Non obstante, trascorridos 2 días
hábiles desde o remate do prazo de presentación, non será admitida ningunha proposición enviada
por correo.
25.3.- Formalidades: As proposicións constarán de dous sobres pechados nos que
figurará a inscripción "PROPOSICIÓN PARA TOMAR PARTE NO CONCURSO
CONVOCADO POLO CONCELLO DE TEO PARA CONTRATAR EN RÉXIME DE
CONCESIÓN ADMINISTRATIVA A XESTIÓN DO SERVICIO DO CENTRO DE
ATENCIÓN Á PRIMEIRA INFANCIA DE CALO -CONCELLO DE TEO".
SOBRE A.- Denominado “PROPOSICIÓN ECONÓMICA”, axustarase ó seguinte
modelo: Don...,maior de idade, veciño/a de......,con domicilio en........., teléfono.......,
provisto de D.N.I. número........, en nome propio ou en representación de ........, conforme
acredito con poder adxunto con domicilio en...., con NIF número.....,enterado da convocatoria de
concurso anunciada no ......, con data......, tomo parte na mesma, comprometéndome a xestionar
o servicio do Centro de Atención á Primeira Infancia, de acordo ó prego de claúsulas
económico-administrativas, cos criterios, melloras e solucións que expoño de seguido,
declarando non estar incurso nos supostos de incapacidade ou incompatibilidade establecidos
na Lei de Contratos das Administracións Públicas.
En .......... a.........de ...........200
Sinatura
1.-Para presta-lo servicio solicito ó Concello unha subvención de ...........Euros anuais
en base ós datos do estudio de costes do servicio que xunto acompaño.
2.- Presento o seguinte proxecto educativo e de organización do centro (plan de traballo)*
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(*) Plan de traballo que defina a súa identidade, formule os obxectivos que se pretenden
acadar e exprese a súa estructura organizativa e no que se incluirán, como mínimo os seguintes aspectos:
a.- Organizativo: Recursos humáns concretos con indicación das titulacións, tanto do
persoal educativo como do de apoio (cociñeiro/a, limpador/a ), dedicación horaria e
adscripción de funcións así como concreción do responsable do centro; a súa
especialización deberá axustarse á tipoloxía do centro segundo a normativa aplicable e que é neste
caso, a seguinte: Catro mestres especialistas en Educación Infantil ou equivalente, ou catro
técnicos especialistas en Xardín de Infancia ou catro técnicos superior en educación infantil.
b.- Educativo: Orientación teórica, metodoloxía, obxectivos, programas, periodo de
actividades, etc.
3.- Ofrezo os servicios complementarios seguintes ...
Cada licitador únicamente poderá presentar unha proposición económica. Tampouco poderá
suscribir ningunha proposta de unión temporal con outros, se o fixo persoalmente ou figurar
en máis de unha unión temporal.
SOBRE B.- Denominado “DOCUMENTACION”, conterá a documentación que seguidamente
se indica:
A.- Documento acreditativo da capacidade das empresas.
A-1).- Empresario individual: Fotocopia del NIF, Pasaporte ou documento que o substitúa.
A-2).- Persoas xurídicas: Escritura de Constitución ou Modificación no seu caso, inscrita no
Rexistro Mercantil, cando este requisito fora esixible conforme á lexislación Mercantil que lle sexa aplicable.
Se non o fose: Escritura ou documento d e constitu ción, de modificación, estatutos
ou acto fundacional, no que conste as normas polas que se regula a súa actividade,
inscritos, no seu caso no correspondente Rexistro Oficial.
-Fotocopia da Tarxeta do Código de Identificación Fiscal (CIF), debidamente compulsada.
A-3).- Se se trata de empresas estranxeiras pertecentes á U.E., acreditación da inscrición nun
rexistro profesional ou comercial, cando este requisito sexa esixido pola lexislación do
Estado respetivo ou a certificación do Anexo e do R.D.L. 1098/2001.
As demáis empresas estranxeiras, deberán acreditalo mediante certificación expedida pola
Embaixada Española no país correspondente, nos termos do artigo 9 do R.D.L. 1098/2001.
B- Poderes: Cando o licitador non actúe en nome propio ou se trate de Sociedade ou
persoa xurídica, deberá acompañarse poder notarial para representar á persoa ou entidade
en nome da cal concurre ante a Administración contratante.
C- Declaración expresa de que a empresa interesada non se atopa incursa en ningunha das
prohibicións para contratar ou imcompatibilidades establecidas no artigo 20 da LCAP.
D- Certificación ou recibo acreditativo do pago do IAE correspondente á actividade concreta sobre a que se
ofrece.
E- Certificación ou documento acreditativo de que o contratista se atopa o corrente no
cumprimento das obrigas tributarias e da Seguridade Social.
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Non obstante os licitadores poderán presentar unha declaración responsable na que fagan
constar que a empresa se atopa ó corrente no cumprimento das obrigas tributarias e da
Seguridade Social, sen perxuizo de que durante o prazo de presentación solicite coa maior
urxencia a correspondente certificación da Administración Tributaria e da Seguridade
Social, ó obxeto de poder presentala dentro do prazo máximo de cinco días hábiles, ó que se refire o art.
79.2.b) da LCAP.
F- Acreditación de solvencia económica e financeira e solvencia técnica.
25.4.- Mesa de contratación
A Mesa de contratación estará presidida polo Alcalde ou Concelleiro en quen
delegue, formando parte da mesma como vocais o Secretario Xeral, un co ncelleiro dos
grupos políticos da corporación, o Concelleiro de educación, xuventude, deportes e cultura
ou concelleiro en quen delegue e unha asistente social do Concello.
Actuará como Secretario da Mesa o da corporación ou o funcionario en que delegue.
A Mesa poderá solicitar, antes de formular a súa proposta, cantos informes técnicos
consideren precisos e se relacionen co obxecto do contrato.
Cando o órgano de contratación non adxudique o contrato de acordo coa proposta
formulada pola Mesa de contratación deberán motivar a súa decisión.
25.5.-Apertura de proposicións
Ás trece horas do terceiro día hábil ó sinalado na base 25.2, no caso que sexa sábado
trasladarase ó seguinte hábil, a Mesa procederá á apertura dos sobres "B" de
"DOCUMENTACIÓN” , e calificará os documentos presentados en tempo e forma.
Se observase defectos formais na documentación presentada, a Mesa concederá un prazo
non superior a tres días para que o licitador os subsane.
25.6.- Apertura de proposicións económicas.
Ás catorce horas do sexto día hábil posterior a aquel en que remate o prazo de
presentación de proposicións, no caso que sexa sábado trasladarase ó seguinte hábil, a
Mesa en acto público procederá á apertura dos sobres "A" de "PROPOSI CI ÓN
ECONÓMI CA". Previos os informes técnicos que considere precisos elevará a Acta coa
proposta que estime pertinente e que incluirá, en todo caso, a ponderación dos criterios
indicados na base 25.7, a Comisión de Goberno para que, no prazo máximo de tres meses a
contar desde a apertura das proposicións, adopte acordo de adxudicación do contrato.
O órgano de contratación terá alternativamente a facultade de adxudicar o contrato á
proposición máis ventaxosa m ediante a aplicación dos criterios de ad xudicación, ou
declarar deserto o concurso, segundo o art. 88.2 da Lei 2/2000 de 16 de xuño.
25.7.- Criterios que servirán de base para a adxudicación da c oncesión.
1.- Valoración do proxecto educativo e de organización: de cero a tres puntos.
2.- Estudio de costes do servicio: de cero a tres puntos.
3.- Experiencia da empresa en servicios análogos: de cero a tres puntos
4.- Oferta de persoal de apoio que exceda do mínimo estipulado pola normativa
vixente: un punto por persoa ata un máximo de tres puntos.
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VIXÉSIMO SEXTA.- Réxime Xurídico.
No non previsto nas presentes claúsulas rexerán as normas da Lei 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora das Bases de Réxime Local, o Real Decreto Lexislativo 2/2000, de 16 de xuño,
polo que se aproba o Texto Refundido da Lei de Contratos das Administracións Públicas,
Real Decreto Lexislativo 1098/2001, de 5 de xullo e demais normativa concordante.
Neste momento o Sr. Secretario solicita un receso, que é concedido polo Sr. Presidente,
reanudándose a sesión dez minutos despois.-4.- REGULAMENTO ADMISIONS GARDERÍAS.O Sr. Alcalde dá conta do Regulamento do procedemento de adxudicación de prazas nas
escolas infantís municipais do concello de Teo, e di que foi redactado polos técnicos e que o
grupo de goberno está de acordo con el.-------O Sr. Noriega manifesta que, ó igual que dixera o Sr. Parajó no punto anterior, tamén
aquí se bota en falta a presencia na comisión de baremación dun concelleiro dos grupos
políticos da corporación. O Sr. Alcalde manifesta que non existe inconvinte en asumir esta
suxerencia.--O Sr. Leis di que grupo vai votar a favor, a pesar de que cre que hai artigos que poderían
ser discutidos, pero que sen embargo non son cousas substanciais.-----O Sr. Parajó opina que por unha vez se traen a pleno uns regulamentos bastante ben
preparados e estudiados, e que haberá que apoiar as cousas que, coma estas, son
interesantes.---O Sr. Noriega di que, xa que o Sr. Alcalde asumiu esta modificación, que o seu grupo vai
votar a favor.-----O pleno do concello, por unanimidade, acorda aprobar o Regulamento de adxudicación
de prazas nas escolas infantís municipais do concello de Teo, que a continuación se transcribe
literalmente:--REGULAMENTO DO PROCEDEMENTO DE ADXUDICACIÓN DE PRAZAS
NAS ESCOLAS INFANTIS MUNICIPAIS DO CONCELLO DE TEO .
Este regulamento baséase nos criterios adoptados pola Consellería de Familia e Promoción de
Emprego, Muller e Xuventude, a través da Orde do 21 de febreiro de 2003, pola que se regula o
procedemento de adxudicación de prazas nos centros de atención á primeira infancia dependentes da
dita Consellería, para o curso 2003-2004, e adáptanse ás necesidades propias dos centros municipais.
Artigo 1.-Obxecto.
Regular o procedemento de adxudicación de prazas nas escolas infantís municipais de TEO.
Artigo 2.-Requisitos.
- Os pais ou representantes legais, e mais o menor para o que se solicita a praza, deberán figurar de
alta no padrón municipal de habitantes de TEO na data da solicitude.
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- O rapaz para o que se solicita a praza deberá ter como mínimo tres meses de idade no
momento de ingreso no centro, e non ter cumpridos os tres anos o 31 de decembro do ano no que se
solicita a praza.
Artigo 3: Integración de nenos/as con discapacidade.
A integración de nenos/as con discapacidade estará supeditada para cada curso á existencia de
persoal axeitado e en número suficiente. En ningún caso haberá máis dun neno/a de integración por aula, e a
efectos de ratio, estas prazas contabilizaranse como dúas. No caso de nenos/as de integración, deberán
presentar informe do equipo de valoración e orientación da Consellería de Asuntos Sociais,
Emprego e Relacións Laborais ou órgano correspondente na Administración do Estado ou das
respectivas comunidades autónomas, no que se motive a necesidade de integración, de ser o caso.
Artigo 4.° .-Reserva de prazas e novas solicitudes.
As reservas de praza dos nenos/as xa matriculados/as, levarase a cabo do 1 ó 30 de xuño de
cada ano, e as novas solicitudes desde o mes de setembro ata o mes de abril.
Non poderá renovar praza o solicitante que no momento da reserva teña pendente o
pagamento dalgunha mensualidade.
As solicitudes presentaranse no Rexistro Xeral do Concello, segundo modelo establecido,
sen prexuízo do disposto no artigo 38.4 da Lei 30/92, do 26 de novembro, de réxime xurídico das
administracións públicas e procedemento administrativo común, achegando con ela os seguintes
documentos:

1. Fotocopia compulsada do libro de familia onde se reflicta o total de membros da unidade
familiar.
2. Xustificación de ingresos: última nómina e declaración do IRPF de cada membro da
unidade familiar computable para efectos económicos: pais e fillos, e no caso de familias
monoparentais, só pai ou nai e fillos.
No caso de non ter obriga de presentar declaración:
Os solicitantes de devolución rápida (Mod. 104), achegarán copia da comunicación que lles
envía a Axencia Estatal Tributaria en aplicación do artigo 81 da Lei 40/1998, do 9 de decembro, do
Imposto sobre a renda das persoas fisicas.
As persoas non obrigadas a declarar e que non soliciten devolución rápida (Mod. 104)
achegarán certificación dos datos existentes na Administración, expedida pola Axencia Estatal de
Administración Tributaria, en aplicación do artigo 16 da Lei 1/1998, do 26 de febreiro, de dereitos e
garantías dos contribuíntes, certificación positiva ou negativa de percepción da prestación económica
do INEM, xustificantes doutros ingresos.
3. Certificado de residencia no Concello de Teo, e informe de convivencia da unidade familiar.
Para estes efectos, enténdese por unidade de convivencia ás persoas unidas por vínculos de matrimonio
ou ás unidades de convivencia que constitúan núcleos estables de vida en común, e mais os seus
fillos.
4. Certificados de minusvalía (de ser o caso).
5. Título de familia numerosa (de ser o caso).
6. Outros documentos se procede, nos que consten incidencias familiares, económicas e sociais
puntuables no baremo.
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7. No caso de mulleres maltratadas, informe dos servicios sociais de base e xustificación de ter
presentado denuncia ante a autoridade competente.
De carecer dalgún dos documentos sinalados nos apartados 1), 2) e 3) será necesario presentar
calquera outro documento que acredite oficialmente a situación familiar, económica ou social, segundo
proceda.
Asimesmo, e de carecer de acreditación documental dalgunha das incidencias alegadas,
poderase presentar informe dos servicios sociais do Concello.
No caso de que a solicitude non reúna os requisitos esixidos, o Concello, consonte o artigo 71 da
Lei 30/92, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e procedemento
administrativo común, requirirá ó interesado para que, nun prazo de 10 días, corrixa os erros detectados
ou engada os documentos necesarios, con indicación de que, se así non se fixese, se terá por desistido da
súa petición, logo de resolución en tal sentido.
Os interesados terán que presentar dentro dos 15 días seguintes á notificación da admisión
a seguinte documentación complementaria:
 Certificado médico do neno/a.
 Carta actualizada de vacinación.
 2 fotografias tamaño carné do neno/a.
Se non presentase a devandita documentación no prazo sinalado, terase por decaída a
solicitude de praza logo de resolución para este efecto.
Artigo 5.-Baremo de admisión.
A selección das solicitudes efectuarase en función da puntuación acadada segundo o baremo
establecido no anexo 1, mediante o que se avaliarán os factores socioeconómicos familiares e laborais da
unidade familiar. En caso de obter igual puntuación, daráselle prioridade á renda per cápita máis baixa.
Entenderase por unidade familiar para estes efectos, o conxunto de persoas unidas por
vínculos de matrimonio ou parentesco, ou as unidades de convivencia cando constitúan núcleos
estables de vida en común.
Artigo 6.-Comisión de baremación.
A tódalas solicitudes recibidas aplicarase un procedemento de estimación. Para tal fin
constituirase unha comisión coa seguinte composición:
Presidente: o alcalde.
Vocal: o/a director/a da gardería , un/unha traballador/a social, e un concelleiro dos
grupos políticos da corporación.
Secretario/a: o da corporación ou funcionario en quen delegue.
Os acordos tomaranse por maioría simple e resolverá, en caso de empate, o Presidente.
Artigo 7.-Relación de admitidos e lista de espera.
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7.1. Unha vez estudiadas pola comisión tódalas solicitudes presentadas, e unha vez resoltas,
procederase á publicación da relación provisional de admitidos, e da lista de espera, no taboleiro de
anuncios do Concello.
7.2. No prazo de dez días contados a partir da data de exposición da relación provisional de
admitidos, os interesados poderán presentar no rexistro do Concello as reclamacións que estimen
oportunas dirixidas ó presidente da comisión de baremación.
7.3. Estudiadas pola comisión de baremación tódalas reclamacións presentadas, expoñerase
no taboleiro de anuncios do Concello a relación definitiva de admitidos e a lista de espera coa
puntuación obtida en cada caso.
7.4. As resolucións recaídas deberánselles notificar ós solicitantes. Os admitidos disporán dun
prazo de quince días para confirmaren a súa praza e achegaren a documentación complementaria.
7.5. As vacantes que se vaian producindo ó longo do curso serán cubertas por rigorosa orde
entre os solicitantes en lista de espera.
Non poderá renovar a súa praza o solicitante que no momento da reserva teña pendente o
pagamento dalgunha mensualidade.
Artigo 8.-Incidencias.
A inasistencia do usuario por un período determinado, xustificado ou non, non dá dereito á
reducción nas tarifas, mentres non se formalice a baixa correspondente.
Con carácter excepcional, poderase solicitar exención de pagamento por causas de enfermidade
do usuario, desde o primeiro día do segundo mes posterior ó comezo da ausencia, ata o primeiro día do
mesmo mes de incorporación.
Artigo 9.-Baixas.
Será causa de baixa na gardería por algunha das circunstancias seguintes:
9.1. Por cumprimento da idade máxima regulamentaria de permanencia na gardería.
9.2. Por solicitude dos pais ou representantes legais.
9.3. Polo non pagamento da cota establecida durante dous meses consecutivos ou tres alternos,
calquera que sexa o curso escolar ó que se refira a débeda.
9.4. Por comprobación de falsidade nos documentos ou datos achegados.
9.5. Por incompatibilidade ou inadaptación absoluta para permanecer no centro.
9.6. Por falta de asistencia continuada durante un mes sen causa xustificada.
As baixas por incompatibilidade ou inadaptación serán resoltas pola comisión, unha vez oídos
a dirección escolar e mais o interesado. As baixas producidas ó longo do curso escolar por calquera dos
motivos anteriores, cubriranse coas solicitudes que quedasen en lista de espera en cada grupo de idade
por rigorosa orde de entrada da solicitude no rexistro da Corporación local.
Artigo 10.-Vacacións.
As vacacións de verán terán un mes de duración, que será o de agosto.
Artigo 11.-Horario.
O horario da gardería será de 8:00 ás 20:00 horas, sendo o máximo de horas de asistencia do
menor ó centro de oito horas. Só en casos de especial necesidade, e tras a debida xustificación dos
horarios de traballo dos dous pais e a falta dunha persoa que os poida recoller do centro, permanecerían
no centro o máximo do horario. Será estimado pola comisión.
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A comisión poderá modificar o horario segundo as necesidades existentes, así como os
casos de horarios especiais.
A comisión proporá ó Pleno a modificación destas bases segundo as necesidades existentes, e
como mínimo serán revisadas anualmente.
Artigo 12.-Participación dos pais.
Desde a dirección do centro fomentarase a colaboración dos pais coa escola infantil e as
relacións co persoal desta, así coma a participación nos órganos colexiados que puidesen crearse.
Artigo 13.-Financiamento do servicio.
A prestación do servicio das escolas infantís municipais financiarase coas achegas da Comunidade
Autónoma de Galicia, da Deputación Provincial, do propio Concello e dos propios usuarios.
Disposición final.
Este regulamento entrará en vigor unha vez publicado no Boletín Oficial da Provincia e unha vez
transcorrido o prazo ó que se refire o artigo 70.2, en relación co 65.2 da citada Lei 7/1985, e comezará a
aplicarse a partir do día seguinte.

Baremo de aplicación ás solicitudes de admisión nas escolas infantís do concello de
Teo .

1º.- SITUACIÓN SOCIO-FAMILIAR.
1.- Por cada membro menor de 18 anos a cargo da unidade familiar,
4 puntos
incluido/a o/a solicitante
2.- Por cada membro maior de 18 anos a cargo da unidade familiar, sen 4 puntos
ingresos económicos agás os pais ou titores do solicitante
3.- Por discapacidade física, psíquica ou sensorial, enfermidade crónica que requira
internamento periódico, alcoholismo ou drogadicción(segundo o grao):
- Pai
Ata 5 puntos
- Nai
Ata 5 puntos
- Outros membros da unidade familiar
Ata 5 puntos
4.- Por ausencia do fogar familiar(viuvez, separación, divorcio, familia monoparental,
etc.):
- Pai
6 puntos
- Nai
6 puntos
4.1.- Por ausencia do fogar familiar de ámbolos dous membros
12 puntos
parentais
5.- Por irmán/-a, áns/ás con praza renovada no centro nun grupo de
5 puntos
idade superior á do/a neno/a para o que se solicita praza
6.- Pola condición de familia numerosa
6 puntos
7.- Calquera outra circunstancia sociofamiliar que sexa susceptible de
Ata 5 puntos
estimación a xuizo da comisión e axeitadamente acreditada
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2º.- Situación laboral familiar
1.- Situación laboral de ocupación de ámbolos dous membros
6 puntos
parentais
2.- Situación laboral de desemprego sen prestación económica:
-Pai
4 puntos
-Nai
4 puntos
3.- Situación laboral de desemprego con prestación económica:
- Pai
3 puntos
- Nai
3 puntos
4.-Traballos se cualificar fóra do fogar sen percepción económica fixa:
-Pai
3 puntos
-Nai
3 puntos
No caso de familias monoparentais adxudicaraselle-la puntuación do epígrafe
correspondente computando por dous, exceptuando o epígrafe 2.1, no que a
puntuación da familia monoparental asimílase á formada por dous membros
3º.- Situación económica
RPC mensual da unidade familiar(pais e fillos)referida ó salario mínimo
interprofesional vixente:
1.- Inferior ó 50% do SMI
+ 3 puntos
2.- Entre o 50% e o 75%
+ 2 puntos
3.- Superior ó 75 % e inferior ó 100% do SMI
+1 punto
4.- Entre o 100% e o 125% do SMI
- 1 punto
5.- Superior ó 125% e inferior ó 150% do SMI
- 2 puntos
6.- Superior ó 150% do SMI
- 3 puntos
En caso de obter igual puntuación, daráselle prioridade á renda per cápita máis baixa

5.- REGULAMENTO FUNCIONAMENTO DA GARDERÍA.------O Sr. Alcalde dá conta do Regulamento de funcionamento das escolas infantís municipais
do concello de Teo.---O Sr. Noriega manifesta que, na Comisión de baremación, ocorre coma nos casos
anteriores, que habería que engadir a un representante dos grupos políticos da corporación, e que
atopa outras cousas que non lle parecen correctas, como no que se refire á integración dos nenos
e nenas con minusvalías físicas, psíquicas ou sensoriais, e pregunta se o edificio está adaptado
para acoller a este tipo de alumnos. O Sr. Alcalde respóndelle que nestes casos os técnicos son os
que teñen que marcar as pautas, e que este tipo de adaptacións son obrigatorias, que outra cousa
é o profesorado especializado, que se mirará no seu momento. O Sr. Noriega di que no punto 8.6,
a reserva debería facerse de ata cinco prazas, e que debería ser de máis de dous meses, e que o
punto 16.4 lle chama a atención, xa que a non asistencia dun alumno por un período longo pode
deberse a outras causas diferentes á saúde, e opina que lle parece presidencialista o feito de que
deba presentarse a solicitude de exención ante o Alcalde. O Sr. Secretario respóndelle que todo o
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que entra en calquera concello vai dirixido ó Alcalde-Presidente. O Sr. Noriega manifesta que
tampouco está de acordo co artigo 20, onde di “órganos colexiados que poideran crearse”, xa que
non se especifica que se vaian crear. Pide que se corrixan estas cousas, xa que de xeito contrario,
o seu grupo se absterá neste punto. O Sr. Alcalde acepta que se inclúa, no artigo 16.4, que as
solicitudes se dirixan ó Alcalde, “que as remitirá á Comisión de baremación”.--O Sr. Leis manifesta que o seu grupo vai apoiar este Regulamento, xa que opina que pode
haber moitas redaccións diferentes, pero que hai que saber ler as cousas, interpretalas, e que
cando hai carencias, o que rixe é o sentido común. Cre que para ver defectos nun regulamento,
hai que poñelo en práctica, e que, en todo caso, a disposición última xa clarifica que o
regulamento é susceptible de modificacións se aparecen erros.Móstrase de acordo co expresado
polo Sr. Noriega, con relación ó artigo 20, e opina que os órganos colexiados deberían ter carácter
obrigatorio, e non optativo, e propón a redacción de “órganos colexiados que se crearán ó
efecto”.-----O Sr. Alcalde manifesta que se aceptan estas modificacións na redacción do
Regulamento.O Sr. Parajó cre que este é un regulamento ben recollido, e móstrase de acordo cos
cambios propostos.----O Sr. Noriega manifesta que xa que se aceptan as modificacións, o seu grupo vai votar a
favor neste punto, e di que está de acordo en que hai que saber ler as cousas e que o que debe
rexir é o sentido común, pero expresa as súas dúbidas de que se lean as cousas e de que algúns
membros da corporación usen o sentido común.
O pleno do concello, por unanimidade, acorda aprobar o Regulamento de funcionamento
das escolas infantís municipais do concello de Teo, que a continuación se transcribe literalmente.

REGULAMENTO DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS INFANTIS MUNICIPAIS
DO CONCELLO DE TEO.
Artigo 1: Obxecto.
O presente regulamento ten por obxecto regula-lo procedemento de adxudicación de prazas
nas escolas infantis dependentes do Concello de Teo en materia de solicitudes de novo ingreso,
renovación de prazas e cobertura de vacantes que se poidan producir.
Artigo 2: Beneficiarios.
2.1.-Dado que se trata dun servicio municipal subvencionado, en parte polo Concello, terán
preferencia os fillos/as dos empadroados no término municipal.
2.2.-Tamén poderán acceder ós servicios das escolas municipais infantil os finos/as de persoas
que estando empadroados noutro concello teñan os seus postos de traballo neste término municipal e
acreditándoo mediante certificado de empresa.
2.3.-De ter as escolas infantís municipais prazas vacantes poderán atenderse solicitudes
de usuarios/demandantes doutros concellos non comprendidos nos apartados anteriores.
Artigo 3.-Idades de ingreso e permanencia.
Poderán solicitar praza nas escolas infantil os pais ou representantes legais dos nenos e nenas
que cumpran os seguintes requisitos de idade:
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- Idade mínima: ter cumpridos os tres meses na data de ingreso, salvo situacións especiais que se
estimarán nunha comisión creada para tal efecto.
- Idade máxima: non ter cumpridos os tres anos de idade ó 31 de decembro do ano no que se solicita
a praza. Os nenos/as poderán ser usuarios do servicio ata o momento da incorporación á educación
infantil do segundo ciclo.
Artigo 4.-Integración de nenos/as con minusvalías físicas, psíquicas ou sensoriais.
Poderán integrarse nenos e nenas con minusvalía fisica, psíquica ou sensorial. O ingreso destes
estará supeditado á existencia de condición infraestructurais idóneas e de persoal axeitado e suficiente no
cadro de persoal do centro. En ningún caso poderá haber máis dun neno ou nena de integración por
aula. Para efectos de ratio, estas prazas contabilizaranse como dúas.
Artigo 5.-Solicitudes de novo ingreso.
5.1.-As solicitudes de novo ingreso faranse no modelo oficial (anexo l), e presentaranse no
Rexistro Xeral do Concello en horario de oficina, dentro do prazo establecido para tal efecto, sen
prexuízo do disposto no artigo 38.4.0 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das
administracións públicas e do procedemento administrativo común.
5.2.-Desde a Administración responsable, prestarase a colaboración necesaria ós usuarios para
cubrir a solicitude, co fin de que os datos estean debidamente acreditados.
5.3.-As solicitudes dos nenos/as que non teñan a idade mínima de ingreso pasarán á lista de
espera.
Artigo 6.-Documentación a presentar coa solicitude.
6.1.-Os pais ou representantes legais do neno/a presentarán a solicitude para o seu ingreso,
achegándose con ela os seguintes documentos:
a) Ficha de matriculación.
b) Fotocopia do libro de familia,
c) Fotocopia do DM do pai/nai ou titor/a.
d) Certificado de empadroamento ou convivencia (solicítao de oficio a escola).
e) Xustificación de familia monoparental (se é o caso).
f) Xustificación de familia numerosa (se é o caso).
g) Xustificación de haberes: para as persoas que presentaron declaración do imposto sobre a
renda das persoas fisicas: última declaración do IRPF da unidade familiar (en caso de declaracións
individuais, copia da declaración de cada persoa da unidade familiar obrigada a declarar). Para as
persoas que non presentaron declaración do imposto sobre a renda das persoas físicas: a) os solicitantes de
devolución rápida presentarán copia da comunicación que lles enviou a Axencia Estatal de
Administración Tributaria; b) as persoas non obrigadas a declarar e que non soliciten devolución rápida,
presentarán certificación dos datos existentes na Administración que expide a Axencia Estatal da
Administración Tributaria; c) cando se produzan causas sobrevidas que afecten ós recursos da unidade
familiar, é preciso un informe do asistente social do Concello neste sentido. Asimesmo, é preciso o
devandito informe naqueles casos nos que por distintas razón non se poidan acreditar as rendas dos pais
con escasos recursos. Unha vez rematado o proceso de admisión, os pais do solicitante deberán presentar
a fotocopia compulsada do IRPF de tódolos membros da unidade familiar correspondente ó último
exercicio, para aplicar a tarifa definitiva.
h) Nos casos de deficiencias ou enfermidades alegadas polos membros da unidade familiar,
certificado expedido polo organismo competente sobre o grao de minusvalía, así como, se é o caso,
certificado médico de enfermidade.
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i) No caso de nenos/as con minusvalías fisicas psíquicas ou sensoriais informe do
organismo competente no que se indique o grao de minusvalía así como a necesidade de integración.
l) Outros documentos, se procede nos que consten incidencias familiares, económicas e sociais
puntuables no baremo.
m) Informe dos Servicios Sociais nos supostos nos que sexa necesario por falta de acreditación
documental suficiente ou pola situación especial na que viva a unidade familiar.
n) No caso de que a solicitude non reúna os requisitos esixidos, o Concello, segundo o artigo 71
da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administración públicas e do procedemento
administrativo común, requirirá ó interesado para que, nun prazo de 10 días, enmende os erros
detectados, con indicación de que, se así non se fixese, se terá por desistido da súa petición, logo de
resolución en tal sentido.
Artigo 7.-Documentación complementaria.
Os interesados terán que presentar, dentro dos 15 días seguintes ó de notificación da admisión, a
seguinte documentación complementaria:
- Certificado médico do/a neno/a.
- Carné de vacinacións actualizado ou das páxinas da libreta sanitaria infantil onde haxa
anotación.
- Fotocopia da libreta sanitaria do neno/a ou da libreta familiar, se non a tivese.
- Dous retratos tamaño carné.
A non presentación da documentación en prazo entenderase como renuncia á praza.
Artigo 8.-Reservas de prazas.
8.1.-As familias con nenos/as xa matriculados na escola infantil que desexen renovar prazas no
mesmo centro, deberán cubrir a folla de reserva de praza (anexo II) e xustificarán documentalmente os
ingresos económicos actualizados (segundo a xustificación de haberes establecida no apartado g) do
artigo 6.1), así como outros datos, susceptibles de baremación, que varíen substancialmente a
situación sociofamiliar.
8.2.-As solicitudes presentaranse no Rexistro Xeral do Concello en horario de oficina, no
período fixado de preinscrición, sen prexuízo do disposto no artigo 38.4. da Lei 30/1992, do 26 de
novembro, de réxime xurídico das administración públicas e do procedemento administrativo común.
8.3.-No caso de que a solicitude non reúna os requisitos esixidos, o Concello, consonte o artigo
71 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administración públicas e do
procedemento administrativo común, requirirá ó interesado para que, nun prazo de 10 días, enmende
os erros detectados, con indicación de que, se así non se fixese, se terá por desistido da súa petición, logo
de resolución en tal sentido.
8.4.-Desde a Administración responsable, prestarase a colaboración necesaria ós usuarios para
cubrir a solicitude, co fin de que os datos estean debidamente acreditados.
8.5.-Non poderán renovar praza aqueles que manteñan mensualidades impagadas de calquera
curso no momento de normaliza-la solicitude.
8.6.-Reservaranse tres prazas para supostos de máxima urxencia, entendendo por tales
aqueles nos que concorran circunstancias socioeconómicas e familiares que requiran unha intervención
inmediata. O ingreso nestes supostos estimarao a comisión de estimación, na que estará presente o/a
traballador/a social do Concello de Teo. Estas prazas reservaranse durante os meses de setembro e outubro,
e, de non cubrirse neste tempo, ocuparíanse con nenos/as da lista de espera.
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Artigo 9.-Baremo de admisión.
9.1.-A selección das solicitudes efectuaranse en función da puntuación acadada segundo baremo
(anexo III), mediante o que se avaliarán os factores sociofamiliares, laborais e económicos da
unidade familiar. En caso de obter igual puntuación, daráselle prioridade á renda "per cápita" máis
baixa.
9.2.-Entenderase por unidade familiar para estes efectos, a formada polos pais e os fillos
menores de dezaoito anos, ou fillos maiores de dezaoito anos cunha minusvalia superior ó 33 por
cento.
9.3.-Cando un irmán ou irmá do solicitante teña praza renovada no centro, o neno/a será
admitido automaticamente sempre que exista vacante.
Artigo 10.-Comisión de baremación.
Aplicaráselle a tódalas solicitudes recibidas un procedemento de estimación. Para tal fin,
constituirase no Concello unha comisión de baremación e selección integrada por:
- Presidente: concelleiro/a de Servicios Sociais.
- Vocais: O/a director/a da escola infantil, o/a traballador/a social do Concello, ou representante
de Servicios Sociais no que delegue, e un concelleiro dos grupos políticos da corporación.
- Secretario: O da corporación ou funcionario en quen delegue.
Os acordos tomaranse por maioría simple, resolvendo, no caso de empate, o presidente.
Artigo 11.-Relación provisional de admitidos.
A comisión, unha vez realizada a baremación, efectuará a proposta inicial de selección, sendo
competente para a fixación da contía que se deberá aboar ou exención que se aplicará en cada caso, e fará
pública a relación provisional, coa puntuación obtida, de admitidos e excluidos. Esta relación exporase
na escola infantil e no taboleiro de anuncios do Concello.
Artigo 12.-Reclamacións.
Os solicitantes que o desexen poderán efectuar as reclamacións que estimen oportunas, no
prazo de 5 días, contados dende a data de publicación da relación provisional.
Artigo 13.-Relación definitiva de admitidos e lista de espera.
13.1.-Unha vez estudiadas tódalas reclamacións presentadas e resoltas pola comisión,
procederase á publicación da relación definitiva de admitidos e da lista de espera, coa puntuación
obtida en cada caso.
13.2.-Os solicitantes admitidos disporán dun prazo de 15 días para confirmar a praza e
achega-la documentación complementaria.
Artigo 14.-Solicitudes fóra de prazo.
As solicitudes que por circunstancias sobrevidas debidamente xustificadas non se presentasen
nos prazos fixados nesta convocatoria, serán tramitadas e baremadas pola comisión para a súa inclusión na
lista de espera, segundo a puntuación obtida. As vacantes que se vaian producindo ó longo do curso
serán cubertas por rigorosa orde de puntuación entre os solicitantes en lista de espera. No caso de ter
irmán/s no centro, o neno/a pasará inmediatamente a ocupa-lo primeiro posto da lista de espera
correspondente.
Artigo 15: Financiamento do servicio.
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A prestación do servicio das escolas infantís municipais financiarase con recursos xerais do
Concello, con achegas da Consellería de Familia e Promoción do Emprego, Muller e Xuventude e
coas tarifas que aboasen os usuarios.
Artigo 16.-Tarifas.
16.1.-As tarifas son as establecidas e aprobadas polo órgano competente, segundo contías
que se especifiquen na ordenanza fiscal correspondente.
16.2.-O pagamento de tarifas será mensual e deberanas aboar os interesados nos primeiros dez
días de cada mes, mediante transferencia ou ingreso en metálico en calquera das entidades bancarias nas
que teña conta o Concello.
16.3.-Non se aboará a tarifa correspondente ó mes de goce das vacacións anuais da
escola infantil municipal (agosto). Se por calquera motivo o centro permanecese pechado durante un
número superior a quince días consecutivos, non se aboará a tarifa correspondente a ese período.
16.4.-A non asistencia do usuario durante un período determinado non supón reducción
ningunha nin exención da tarifa, mentres non se formalice a baixa correspondente. Non obstante, e con
carácter excepcional, poderá eximirse do pagamento da cota a aqueles usuarios que por motivos de
saúde non poidan asistir ó centro durante un período superior a 45 días continuados. Nestes casos a
solicitude de exención da tarifa, durante o período que corresponda xunto coa acreditación documental
da circunstancia que a motiva, deberán presentarse ante o alcalde-presidente, que as remitirá á
Comisión de baremación.
16.5.-Revisión da tarifa: durante o curso poderase procederá revisión da tarifa fixada
inicialmente, sempre que se produzan e xustifiquen variacións nas circunstancias económicas ou
familiares. Neste sentido, o beneficiado queda obrigado a comunicar calquera variación que se produza
ó respecto, e desde a Administración poderase citalo en calquera momento para proceder á revisión da
tarifa que vén aboando.
Artigo 17.-Baixas.
Causarase baixa na escola infantil municipal por algunha das circunstancias seguintes:
1.-Por cumprimento da idade máxima regulamentaria de permanencia na escola infantil.
2.-Por solicitude dos pais ou representantes legais.
3.-Pola falta de pagamento da cota establecida durante dous meses consecutivos ou tres
alternos, calquera que sexa o curso escolar ó que se refire a débeda.
4.-Por comprobación de falsidade nos documentos ou datos presentados.
5.-Por incompatibilidade ou inadaptación absoluta para permanecer no centro.
6.-Por falta de asistencia continuada durante un mes sen causa xustificada.
As baixas resolveranse a proposta da dirección da escola e coa aprobación da comisión de
baremación.
As baixas producidas por calquera dos motivos anteriormente expostos, cubriranse coas
solicitudes que estean en lista de espera en cada grupo de idade, por rigorosa orde de puntuación.
Artigo 18.-Vacacións.
18.1.-A escola municipal infantil permanecerá pechada durante un mes de duración,
correspondente ás vacación de verán, que será o de agosto.
18.2.- O calendario escolar que regula os días non lectivos da escola durante o curso aprobarase
cada ano polo órgano competente a proposta da dirección do centro.
Artigo 19.-Horario
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O horario será desde as 8.00 ás 20.00 horas. A comisión de seguimento (integrada polos
mesmos membros da comisión de baremación) poderá modificar o horario segundo as necesidades
existentes.
Artigo 20.-Participación dos pais.
A dirección da escola infantil fomentará a colaboración dos pais co centro e as relación co persoal
deste, así como a súa participación nos órganos colexiados que se crearán ó efecto.
Artigo 21.-Disposición derradeira.
Este regulamento entrará en vigor unha vez publicado no Boletín Oficial da Provincia e unha
vez transcorrido o prazo ó que se refire o artigo 70.2 en relación co artigo 65.2 da Lei 7/85, reguladora
das bases de réxime local, modificada pola Lei 11/1999, do 21 de abril, e comezará a aplicarse a partir
do día seguinte, permanecendo vixente ata que se acorde a súa modificación ou derogación expresa.
Contra este regulamento poderá interpoñerse recurso contencioso-administrativo ante a Sala do
Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses
contados a partir do día seguinte ó da publicación no Boletín Oficial da Provincia.--6.- ACTIVIDADES MOLESTAS .---Neste momento sae da sala o Sr. Blanco Martínez, pasando a presidir a sesión o Sr.
Castroagudín Valladares.-----a) Examinado o expediente promovido por D. ARMANDO BLANCO MARTINEZ, en
virtude de instancia nº 2.528 de data 13-09-03, solicitando licencia municipal para a instalación,
apertura e funcionamento dunha VIVENDA DE TURISMO RURAL, 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 13-09-03 .----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.---

Página 31 de 58

A Sra. Bugallo manifesta que existen varias cuestións neste tema que quere comentar. A
primeira é que na páxina catro do proxecto, no apartado 1.7, cando se fala da adecuación á
normativa urbanística, existe unha parede que non cumple co disposto, aínda que se intenta
facer unha salvedade, dicindo que a construcción é de bastante antigüidade. Manifesta tamén
que todos son conscientes do que pasou na anterior lexislatura, que se falou dun aumento da
volumetría e se fixeron comprobacións. O Sr. Secretario di que se iniciou o expediente en base a
unha denuncia, que acabou arquivándose. A Sra. Bugallo pide que se faga unha nova
comprobación de volumetría e que se mande o resultado ós tres grupos da corporación. Como
terceira salvedade, manifesta que non se cumpre a altura de 320 cms para a zona do comedor.
Opina que estas cousas fan que o expediente sexa incompleto e di que o seu grupo pide que este
tema quede sobre a mesa ata que se comproben as cousas, xa que no proxecto se dan
xustificacións, pero que as da a mesma persoa que redacta o proxecto.-O Sr. Castroagudín manifesta que cando se trae un expediente a pleno é porque se
considera que todo está en regla.------O Sr. Leis manifesta que o seu grupo, nestas cuestións, non vai facer un tratamento
singular, e pregunta se o Sr. Secretario certifica que o expediente cumpre estrictamente tódalas
disposicións legais e que o procedemento a seguir e a documentación presentada así o
corroboran en tódolos seus termos. O Sr. Secretario responde que o expediente foi ben
tramitado, que está toda a documentación, e que en canto ó proxecto el non é quen de
manifestarse, porque non é técnico, pero que se se le o que ven de atrás, se disipan dúbidas.-----A Sra. Bugallo manifesta que cando o seu grupo fai algo como esto, é para todos, e non
depende de quen sexa o propietario. Di que viron moitos informes de técnicos e certificacións, e
que logo, sen embargo, as normas urbanísticas foron anuladas. Di que o que se plantexa é que
este expediente quede sobre a mesa ata que se especifiquen as salvedades, xa que non lles vale
que as salvedades as explique o mesmo que asina o proxecto. Finaliza dicindo que só queren
asegurarse de que se fai todo ben.-----O Sr. Leis di que, despois da pregunta feita ó Sr. Secretario, e en vista do que se lles
respostou, van votar a favor.-O Sr. Parajó manifesta que todos saben o que pasou na anterior lexislatura, e que cre que
as denuncias foron motivadas pola rabia e o enfrontamento interno no grupo do Sr. Alcalde. Di
que os informes de sanidade, así como os dos técnicos municipais son favorables, polo que
votaría a favor, independentemente de quen fose o propietario.A Corporación municipal, por trece votos (do Sr. Blanco Martínez, Castroagudín
Valladares, Cajaraville Campos, Mata Iglesias, Aller Suárez, Cea Ferreiro, Vázquez Pallas, Cao
Fuentes, Leis Carlés, Tallón Mesías, Conde Tarrío, Rego Jorge e Parajó Liñares) e catro en
contra( dos Sres. Noriega Sánchez e Sisto Edreira, e das Sras. Amieiro Rodríguez e das Bugallo
Rodríguez), acorda:-1º.- Informar FAVORABLEMENTE a concesión de licencia municipal instada por D.
ARMANDO BLANCO MARTINEZ, para o establecemento dunha VIVENDA DE TURISMO
RURAL, no lugar de Tribaldes, parroquia de Bamonde 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.--------A Sra. Bugallo solicita explicación de voto e manifesta que os membros da corporación
non votan procedementos administrativos, senón que votan procedementos de
regulamentación.-----
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Neste momento volve a entrar na sala o Sr. Blanco Martínez e recupera a presidencia da
sesión.-------Neste momento abandona a sala o Sr. Tallón Mesías.--b)Examinado o expediente promovido por Dª. MARIA DE LURDES MATALOBOS
GONZALEZ, en virtude de instancia nº 1.211 de data 20-05-03, solicitando licencia municipal
para a instalación, apertura e funcionamento dun LOCAL COMERCIAL PARA CENTRO DE
ENSINANZA, PRODUCCION E VENDA DE ARTESANIA CERAMICA, actividade
comprendida no Regulamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas e Perigosas,
aprobado por Decreto 2414/1961, de 30 de novembro.RESULTANDO: Que o proxecto técnico e demais documentación foron admitidos a
trámite por Decreto da Alcaldía de data 20-05-03 .----RESULTANDO: Que se cumpriron os trámites de información pública e notificación
persoal ós veciños inmediatos e se incorporaron os informes do Xefe Local de Sanidade e dos
técnicos congruentes coa natureza da actividade.-------CONSIDERANDO: Que o proxecto técnico reúne os requisitos esixidos e que a memoria describe, en extensión e detalle, as características da actividade, a súa posible repercusión
sobre a sanidade ambiental e as medidas correctoras necesarias para garanti-la tranquilidade,
salubridade e seguridade cidadás e a súa adecuación ó medio ambiente.
CONSIDERANDO: Que o emprazamento proposto é conforme co uso urbanístico asignado para a zona nas Normas de ordenación complementarias e subsidiarias do planeamento do
concello, que non está en contradicción co disposto en acordos e ordenanzas municipais sobre a
materia, que se respectan as distancias previstas e que non existe actividade municipalizada con
monopolio que resulte incompatible.-CONSIDERANDO que na zona, ou nas súas proximidades, non concorren outras actividades análogas xeradoras de efectos aditivos.-Vistos o Decreto 2414/61, de 30 de novembro, e demais disposicións concordantes de
aplicación.--O Sr. Secretario dá conta dunha reclamación presentada, que se subsanou no proxecto, e
se incorporou dita subsanación ó expediente.-A Corporación municipal, por unanimidade dos dezaseis asistentes, sendo o número
legal o de dezasete, acorda:--1º.- Informar FAVORABLEMENTE a concesión de licencia municipal instada por Dª.
MARIA DE LURDES MATALOBOS GONZALEZ, para o establecemento dun LOCAL
COMERCIAL PARA CENTRO DE ENSINANZA, PRODUCCION E VENDA DE
ARTESANIA CERAMICA, no lugar de Cacheiras(Urb. “Na Ribeira”, Bl. 2-Baixo, 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.--------c)Examinado o expediente promovido por D. ROBERTO SEIJO CAEIRO E OUTRO,
en virtude de instancia nº 2.124 de data 08-08-03, solicitando licencia municipal para a
instalación, apertura e funcionamento dunha CAFETERIA, 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 08-08-03 .----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 asistentes, sendo o número
legal o de dezasete, acorda:--1º.- Informar FAVORABLEMENTE a concesión de licencia municipal instada por D.
ROBERTO SEIJO CAEIRO E OUTRO, para o establecemento dunha CAFETERIA, no lugar
de Cacheiras(Urb. “Los Rosales”, Bl.D-Portal 2, 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.--------7.- P.O.S. 2004.-------O Sr. Acalde dá conta do P.O.S. 2004, e di que se incluiron as obras que se estimaron
máis urxentes, aínda que hai moitas máis, que se irán metendo pouco a pouco.-O Sr. Noriega pregunta cando remata o prazo, e respóndeselle que mañán. O Sr. Noriega
segue dicindo que esto é o mesmo de tódolos anos, que se traen as cousas sempre en límite de
prazo, que sempre se pediu o consenso sobre as necesidades do concello, e que sempre asina os
proxectos o mesmo enxeñeiro. Manifesta que votaron sempre a afavor porque as obras son
ncesarias, pero que se poderían consensuar as cousa se facelo entre todos. Di que, por todo esto,
e en vista que se actúa do mesmo xeito que as anteriores veces, o seu grupo se vai abster.--------O Sr. Leis opina que cos grupos de oposición tamén se pode facer goberno, e que os
socialistas non están no “non polo non”. Di que é certo que se poderían incluir outras obras,
pero que estas se xustofican obxectivamente, polo que o seu grupo vai votar a favor.---O Sr. Parajó di que cre que estas son obras que demandan os veciños, aínda que é certo
que hai moitas máis para facer, pero que el vai votar a favor.--O Sr. Alcalde manifesta que é consciente de que hai un límite de cartos, e que se
buscaron os problemas máis gordos, sabendo sempre que hai máis necesidades no concello, que
di que se irán abordando pouco a pouco.-------O Sr. Noriega móstrase de acordo en que as obras son necesarias, pero que o que non
está ben son as formas. di que o seu grupo non ten vocación de oposición permanente, pero que
o que non van facer continuamente é unha oposición de concesión, xa que a súa xenerosidade
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chega a un límite. Pregúntalle ó Sr. Parajó se participou na elección dalgún dos proxectos ou
deu ideas, e este respóndelle que si, pero que eso non quere dicir nada, xa que el pode ter ideas
máis amplas ca o que se presenta ó P.O.S. nesta ocasión. O Sr. Noriega opina que o Sr. Alcalde
ningunea a grupos que representan a máis de catro mil cincocentos veciños, que non se lles
consulta e que eles tamén ven os problemas.--O pleno do concello, por doce votos a favor(dos Sres. Blanco Martínez, Castroagudín
Valladares, Cajaraville Campos, Mata Iglesias, Aller Suárez, Cea Ferreiro, Vázquez Pallas, Cao
Fuentes, Leis Carlés, Conde Tarrío, Rego Jorge e Parajó Liñares), e catro abstencións(dos Sres.
Noriega Sánchez e Sisto Edreira, e das Sras. Amieiro Rodríguez e Bugallo Rodríguez), sendo o
número legal o de dezasete e o de asistentes o de dezaseis, acorda:-----1º.- Aprobar o PLAN DE INVERSIONS MUNICIPAIS 2004, no que se recollen as
inversións que o Concello ten previsto realizar no POS 2004, integrado polas seguintes obras e
conforme coa financiación que se indica:------Nº Orde e denominación
1.- Abastecemento en Verxeles-Cepeda
2.- Saneamento en Casalonga-Río
Tinto-Pedreira
3.- Afirmado en Mazas, abastecemento
e saneamento en O Casal
4.-Afirmado en Tarrío, saneamento e
abastecemento en A Pedra
5.- Saneamento e abastecemento en
Espasande
6.- Acondicionamento e afirmado de
pistas en Luou, Recesende e Pontevea
TOTAIS

Impte total
58.776,09
45.145,31

Estado+Deputac.
55.977,23
42.995,53

Concello
2.798,86
2.149,78

52.744,56

50.232,91

2.511,65

41.164,46

39.204,25

1.960,21

51.015,11

48.585,82

2.429,29

58.581,33

55.791,74

2.789,59

307.426,86

292.787,48

14.639,38

2º.- Aprobar os proxectos das obras incluidas na anualidade 2004 relacionadas no
apartado anterior.----3º.- Aprobar o Plan complementario ó de 2004 no que se inclúe a obra que a
continuaciónse indica:--------Denominación da obra
Presuposto
- Abastecemento de auga a Pontevea(Fase I)

30.050,61 Euros

4º.- Declarar que o Concello conta cos terreos, augas e servidumes necearios para a
execución das obras e que teñen resolto todo o relacionado coas autorizacións administrativas e
concesións que sexan precisas.--------5º.- Comprometerse o Concello a incluir no orzamentomunicipal de 2004 os fondos
precisos para facer fronte á aportación das obras incluidas na anualidade de 2004.-------6º.- Solicitar da Excma. Deputación Provincial da Coruña a delegación neste Concello
para a contratación e execución das obras incluidas no Plan, debendo entenderse aceptada a dita
delegación en caso de que efectivamente se produza.---
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7º.- Facultar ó Sr. Alcalde-Presidente para todo o necesario e relacionado coa tramitación
e xestión o presente acordo e o correspondente expediente.O Sr. Secretario solicita un receso, que é concedido polo Sr. Presidente, reanudándose a
sesión dez minutos despois.--8.- RECLAMACION BNG ORZAMENTOS MUNICIPAIS .--------O Sr. Sisto Edreira dá lectura á reclamación presentada polo grupo municipal do BNG ós
orzamentos municipais 2003, que copiada literalmente, di o que segue:”Tomando en
consideración a Lei 39/1988, de 28 de decembro, reguladora das Facendas Locais (modificada
pola Lei 51/2002, de 27 de decembro), que establece no artigo 150: "Aprobado inicialmente
el Presupuesto General, se expondrá al público, previo anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia o, en su caso, de la Comunidad Autónoma Uniprovincial, por quince días, durante
los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno"; e que
esa mesma lei no artigo 151.2 establece: "Únicamente podrán entablarse reclamaciones contra
el Presupuesto a) Por no haberse ajustado su elaboración y aprobación a los trámites
establecidos en esta Lei".../..., EXPÓN:=1. O artigo 149 da mencionada Lei 39/1988 dispón
que "El presupuesto de la Entidad local será formado por su presidente y al m ismo habrá
de unirse la siguiente documentación .../...b) Liquidación del presupuesto del ejercicio
anterior y avance de la del corriente, referida, al menos, a seis meses del mismo".=O
Orzamento presentado ó Pleno o pasado día 24 non estaba acompañado deste necesario documento,
como se recoñeceu na propia sesión, o cal impide saber cal é a situación económica real do
Concello e supón non dispor de información básica para poder debater os orzamentos presentados.=2.
O mesmo artigo 149 da mencionada Lei 39/1988 dispón "El presupuesto de la Entidad
local será formado por su presidente y al mismo habrá de unirse la siguiente
documentación .../...e) Un informe económico financiero, en el que se expongan las bases utilizadas
para la evaluación de los ingresos y de las operaciones de crédito previstas, la suficiencia de los
créditos para atender el cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de
funcionamiento de los servicios y, en consecuencia, la efectiva nivelación del
presupuesto"=Este documento tampouco se acompañou no Pleno de aprobación dos
orzamentos, negándose así á Corporación a necesaria información económica que a lexislación
vixente especifica detalladamente.=3. O artigo 147 da Lei 39/1988 establece, no seu punto 1,
apartado d), que ó presuposto xeral se unirán "el estado de previsión de movimientos y la situación
de la deuda comprensiva del detalle de operaciones de crédito o endeudamiento pendientes de
reembolso al principio del ejercicio, de las nuevas operaciones previstas a realizar a lo largo del
m ismo y del volum en de endeudamiento al cierre d el ejercicio económico con
distinción de operaciones a corto plazo, operaciones a largo plazo, de recurrencia al
mercado de capitales.../...".=No Pleno de aprobación dos orzamentos non se presentou
ningún anexo que fixera referencia a estas cuestións. Sen embargo, do debate suscitado no
Pleno si se desprende a existencia deste tipo de operacións como pode comprobarse na
transcripción literal da Acta:=(Reflectindo a intervención do concelleiro Rafael Sisto do BNG, p.
11 da Acta)./ ...botou en falta as operacións de crédito con respecto ó capital consignado
no orzamento, e que cre que hai un crédito para remata-las obras da casa consistorial,
que non aparece reflexado. 0 Sr. Alcalde respóndelle que se trata dun crédito-ponte de
algo máis de douscentos corenta mil euros (algo máis de corenta millón de pesetas) que
concedeu a Consellería de Xustiza, con carácter plurianual.= Este recoñecemento
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expreso da falta de inclusión nos documentos orzamentarios de aspectos básicos dos
mesmos, impiden ter recoñecemento real da situación económica presente e prevista.=4. Tendo en
conta ademais, que no artigo 149 desta Lei, no seu punto 4, se establece que ".../...El
Presidente de la Entidad formará el Presupuesto General y lo remitirá, informado .../...al
pleno de la Corporación antes del día 15 de octubre para su aprobación, enmienda o
devolución" polo que se tiña superado en máis dun ano o prazo que a lei marca, a falta
de tempo non pode ser excusa p ara a presentación duns orzamentos incompletos e
carentes da información básica para que o Pleno os poida tomar en consideración .”.---O Sr. Alcalde dá lectura á resposta do grupo de goberno, que copiada literalmente, di o
que segue:”A primeira alegación refirese á falta na documentación do orzamento das
liquidacións dos exercicios 2001 e 2002, (neste último caso, avance a seis meses). =Tal
documentación si estaba no expediente. A realidade é que nas veces que os concelleiros
estiveron revisando os ornamentos nin solicitaron nin amosaron o menor interese por esta
documentación,que estaba na carpeta do expediente. (Do mesmo xeito,ninguén amosou
interese algún polo informe deIntervención).= 2.- A segunda alegación fai referencia ó
Informe Económico-financeiro.=Este documento non ten definición algunha na lexislación das
Facendas Locais, polo que a súa redacción ten que ser resolta polo órgano que presenta os
orzamentos, (a Alcaldía).= Neste caso adoptouse a solución de incluir este informe na
Memoria do Orzamento, cos requisitos e contidos que lle da a propia Lei.= De feito, na
intervención do Sr. Sixto Edreira, concelleiro do BNG, (primeira liña da páxina 11 da act a
da sesi ón de 24-10-03 ), di que no I nfo rme económico-financeiro botou en falla as
operacións de crédito'” o cal é un recoñecemento explícito da existencia de tal documento.=3.A terceira reclamación fai referencia ás operacións de crédito.=Para o exercicio 2003 non están
previstas operacións de crédito, nin a longo nin a curto prazo.= A información que deu a
Alcaldía a este respecto, referíase á posibilidade de concertar, no ano 2004, un crédito ponte
para financia-las obras de mellora da Casa do Concello. En todo caso non tería estado no
exercicio 2003, polo que non cabe a súa inclusión no orzamento deste
exercicio.= Consideramos, polo tanto, que os orzamentos presentados, conteñen tódolos
documentos e requisitos esixidos pola lei, polo que propoño a desestimación das alegacións
formuladas.”.
O Sr. Sisto manifesta que as operacións de crédito tiñan que aparecer na memoria, e
non no Informe económico-financieiro, e que ese foi un erro seu, que debería ter correxido,
e pregunta se aparecen consignadas as obras do edificio da Consistorial, e se non aparece o
crédito previsto, e o Sr. Alcalde respóndelle que neste momento non ten datos. O Sr. Sisto
manifesta que esa documentación tería que estar no expediente e que considera que non
teñen que andar pedindo papel por papel.-A Sra. Amieiro manifesta que os orzamentos se pediron antes da Comisión
Informativa, que se pediu información e que se lles dixo que a contabilidade do ano 2002
estaba sen rematar. O Sr. Secretario manifesta que se falou con quen fixo os presupostos e
que esta persoa dixo que a liquidación nunca chegaron a pedirla, pero que si estaba alí.------O Sr. Leis di que o seu grupo xa manifestara a súa disconformidade con estes
presupostos. Manifesta que hai cuestións de forma plantexadas aquí que non comparten de
todo, aínda que si comparten o fondo da cuestión. Móstrase disconforme cos
comportamentos discutibles e di que o seu grupo vai apoiar a reclamación, e que en caso de
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que non resulte aprobada, que supón que o BNG seguirá na vía contencioso-administrativa,
opción á que o grupo socialista non vai acudir.----O Sr. Noriega manifesta que existe un informe do Consello de Contas no que Teo
non queda en moi bo lugar, que sempre se están facendo incumprimentos, e que o seu
grupo, por primeira vez, exerce o seu dereito a reclamar. Di que, como portavoz do seu
grupo, quere transmitir o seu malestar polo feito de que se lle oculten datos, e que cousas
que antes non estaban no expediente, agora resulta que si que estaban, facéndose un insulto
á súa intelixencia. Conclúe dicindo que o Sr. Alcalde minte sistemática e patoloxicamente, e
que agora parece que hai outras persoas que minten por el, polo que se está dando a imaxe
de que “aquí todo vale”, e que o Sr. Alcalde, en vez dun garante da legalidade, se está
convertindo nun garante da ilegalidade.---O Sr. Parajó manifesta que el no seu momento estudiou os presupostos e que para el,
naquel momento, estaban ben, cumprindo coa legalidade. Recoñece que non mirou todo o
expediente, que se fía das persoas ás que preguntou as cousas, e que, como se fía, vai apoiar
a postura do grupo de goberno.---Sometida a votación, a reclamación do grupo municipal do BNG ós orzamentos
municipais 2003 acada sete votos a favor (dos Sres. Noriega Sánchez, Sisto Edreira, Leis
Carlés, Conde Tarrío e Rego Jorge, e das Sras. Amieiro Rodríguez e Bugallo Rodríguez), e
nove en contra(dos Sres. Blanco Martínez, Castroagudín Valladares, Cajaraville Campos,
Mata Iglesias, Aller Suárez, Cea Ferreiro, Vázquez Pallas, Cao Fuentes e Parajó Liñares),
polo que resulta rexeitada.
O Sr. Noriega solicita explicación de voto e di que se está rexeitando algo que se
axusta á legalidade.-------9.- MOCIONS DOS GRUPOS POLITICOS .
O Sr. Noriega solicita a palabra por unha cuestión de orde, e pregunta os motivos polos
que non se especifican as mocións na orde do día, e se metan todas xuntas, sen pasar polas
Comisións Informativas. O Sr. Secretario manifesta que se fixo segundo o artigo 31.3 do
Regulamento Orgánico.------O Sr. Leis manifesta que esto supón un cambio de rumbo, e di que supón que é por
razóns técnicas. Pregunta se hai tamén razóns políticas, e respóndeselle que non. O Sr. Leis
continúa dicindo que o regulamento responde ó artigo 97.3 do ROF, e que só fai referencia ás
mocións de urxencia, e que o artigo 68.2 da Lei de Administración Local de Galicia menciona os
asuntos que deben ser sometidos a dictame da comisión informativa, e que xa que se consideran
legos na materia, consultaron técnicos e que a Lei de Administración Local de Galicia está por
enriba do regulamento orgánico, e que se esto non se cambia, se fará reclamación ante o órgano
que corresponda.--O Sr. Noriega di que nesta ocasión é o Sr. Secretario o que ten que dicir o que é legal. O
Sr. Secretario respóndelle que el non fai a orde do día.9.1.- MOCION PSdeG-PSOE EXPLOTACIONS AGROPECUARIAS .----O Sr. Rego Jorge dá lectura á m oción do PSd eG-PSOE sobre a “ Solicitude do
título adm inistrativo necesario para o recoñecemento das exp lotacións agropecuarias
e das edificación s afectas a elas no mom ento da entrada en vigor da Lei de
Ordenación Urbanística e Protección do medio rural de Galicia”,que copiada
literalemendi o que segue: No Diario Oficial de Galicia do 5 d e agosto de 2003, a
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Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda publicou a circular informativa 1/2003,
do 31 de xu llo, so bre das explotacións agrícolas e gandeiras existentes antes da entrada en
vigor da nova Lei de Ordenación Urbanística e protección do medio rural de Galicia.=Nesta
instrucción ou orde de servicio dictada ó amparo do artículo 21 da Lei 30/1992, de réxime
xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, establécese o prazo,
o procedemento a seguir e a documentación necesaria que os interesados deberán de
presentar para solicita-lo título administrativo necesario para o recoñecemento da situación
urbanística das explotacións agropecuarias no momento da entrada en vigor da Lei 9/2002.=Se
ben é verdade que esta circular é consecuencia da aprobación polo PP da Lei de Ordenación
Urbanística, que tantas controversias, oposicións e críticas suscitou, e sobre da que é preciso
deixar constancia que: - condiciona e non propicia o desenvolvemento das zonas rurais, tanto no
que se refire á reactivación económica como no tocante a frear o despoboamento dos Concellos
rurais.= - prexudica e ten consecuencias negativas, en xeral, para os propietarios do medio
rural e, en particular para os titulares das explotacións gandeiras e agrarias.=O procedemento
de solicitude non está exento de complexidade e de dificultades, supoñendo un gasto
importante para calquera titular dunha explotación gandeira ou agraria.= Ó Concello,
ademais de polos peticións feitas polos veciños para facilitarlles a solicitude e a conformación
do expediente de maneira gratuita, interésalle que tódolos afectados polo circular
presenten a solicitude e aporten a documentación necesaria nas mellores condicións posibles,
xa que ten que emitir un informe técnico sobre da existencia das explotacións agropecuarias e
das instalacións afectas a elas no momento da entrada en vigor da Lei 9/2002, sen
esquence-la importancia que este proceso terá de cara ó futuro debido ás esixencias
establecidas no nova Lei de Ordenación Urbanística e de Protección do Medio Rural no
referido as construccións no solo rústico e de núcleo rural.=ACORDO:=1.- Que o Concello
preste gratuitamente a aqueles veciños, ós que lle resulte de aplicación a circular citada, o
asesoramento necesario e facilite a elaboración, preparación e tramitación da documentación
esixida para solicita-lo recoñecemento administrativo das explotacións agropecuarias
existentes no noso termo municipal con anterioridade a entrada en vigor da Lei 9/2002.=2.Que o equipo de goberno presente ó pleno para a súa aprobación os veciños de Teo unha
proposta para prestar gratuitamente este servicio os veciños de Teo nas mellores condicións e
coa maior eficiente posibles, adaptada os esixencias e características do mesmo, así como á
operatividade da tramitación.”.-----O Sr. Alcalde dá lectura á resposta do grupo de goberno, que copiada literalmente, di o
que segue:” Quizá non saiban os concelleiros do PSOE que os gandeiros de Teo teñen unha
cooperativa desde fai bastante tempo, na que se conta co asesoramento preciso para tódolos
temas relacionados coa gandería. O pouco tempo da publicación da Circular 1/2003 sobre as
explotacións agrícolas, esta Alcaldía púxose en contacto cos membros da Asociación e froito
daqueles contacto son os expedientes que xa obran no concello para a regularización das
explotacións gandeiras. Polo tanto, non procede a adopción de acordo algún ó respecto. O concello
ten a disposición dos interesados todo o necesario para levar a cab o a tramitación dos
expedientes de regularización, que se tramitan da forma establecida.”-----
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O Sr. Noriega manifesta que o seu grupo vai apoiar a moción, porque considera que todo o
que sexa fomentar a axuda e a información é bó.---O Sr. Parajó di que sabe que se está asesorando e tramitando esto desde o concello, e que os
gandeiros están informados, polo que non vai apoiar a moción.------Sometida a votación, a moción acada sete votos a favor(dos Sres. Leis Carlés, Conde Tarrío,
Rego Jorge, Noriega Sánchez e Sisto Edreira, e das Sras. Amieiro Rodríguez e Bugallo Rodríguez) e
nove en contra(dos Sres. Blanco Martínez, Castroagudín Valladares, Cajaraville Campos, Mata
Iglesias, Aller Suárez, Cea Ferreiro, Vázquez Pallas, Cao Fuentes e Parajó Liñares), sendo o número
legal o de dezasete e o de asistentes o de dezaseis, polo que resulta rexeitada.--------9.2.- MOCION PSdeG-PSOE PROBLEMAS NOS LUGARES DE VILAR DE CALO
E CABOVILA(PARROQUIA DE CALO ).------O Sr. Rego dá lectura á moción do PSdeG-PSOE sobre os “Problemas nos lugares de
Vilar de Calo e Cabovila”, que copiada literalmente, di o que segue: ”Vilar de Calo é un núcleo
de poboación pertencente á parroquia de Calo con aproximadamente 244 habitantes (censo
de 2002). Nas proximidades atópase o lugar de Cabovila con 93 habitantes. Os intereses de
ambos núcleos veñen sendo defendidos desde fai varios anos pola Asociación Sociocultural "O
Cachón".=Este lugar que, como se pode comprobar está densamente poboado, experimentou un
forte crecemento nos últimos anos con vivendas de todo tipo: unifamiliares, chaléts
adosados, edificios de vivendas, etc. O urbanismo da zona responde ás características últimas
do concello de Teo: forte actividade constructora que non se ve correspondida pola
prestación dos servicios mínimos e infraestructuras por parte do concello.=Estamos diante
dunha zona especialmente privilegiada xeograficamente dada a súa proximidade ó núcleo
do Milladoiro e á carretera nacional Santiago-Vigo.=A desatención por parte das
autoridades municipais é total, agravándose nos últimos anos, como manifestan os propios
veciños/as agrupados en torno á Asociación Sociocultural de "O Cachón".=O Grupo Municipal
Socialista mantivo recentemente unha entrevista cos dirixentes desta Asociación e
efectuou unha visita á zona para comprobar sobre o terreo os problemas denunciados polos
veciños/as, diante do desinterese amosado polos actuais gobernantes de
Teo.=ACORDO:=Se atendan de forma inmediata vellas reivindicacións veciñais incumpridas a
pesares das promesas do goberno municipal ou cumpridas en parte ou de xeito defectuoso. En
concreto:Urxi-lo asfaltado das pistas de concentración parcelaria.=- Apertura definitiva das
pistas que están sen rem atar como a que discorre a carón do local social de
Vilaragua.=-Xestionar diante do organismo competente da Consellería de Agricultura a
finalización do vial de Vilar de Calo á rotonda norte do Milladoiro (xa existía fai 3 anos) e
levar a cabo as correspondentes obras de infraestructura como asfaltado, beirarrúas, luz,
auga e alcantarillado para os veciños de Outeiro de Vilar.=-Na zona da Pradera as cunetas
son de terra, están moi fondas e os postes de teléfonos están practicamente no aire, co
conseguinte perigo para viandantes e automóviles. Cómpre tomar medidas
urxentes.=-Remata-las beirarrúas de Vilar de Calo e Cabovila. Nalgunhas partes, as
beirarrúas ou os cachos que quedaron sen elas están sendo utilizadas como aparcadoiros de
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coches. Cómpre sinalización que prohiba este feito. E im prescindible facer un proxecto
técn ico serio, xa que a improvisación traduciuse nunha auténtica chapuza: irregularidade nas
dimensións, non gardan unha aliñación correcta, etc. Cómpre saber tamén qué pasou coa
subvención concedida polo Deputación Provincial para esta obra, tal como anunciou fai tempo o
alcalde Armando Blanco.=-Repara-lo asfaltado da estrada Milladoiro-Solláns xa que as
continuas obras de Aquagest están a deteriorala de maneira crecente. Segue habendo
fugas de auga e nalgunhas zonas os rexistros de alcantarillado están perdendo augas
fecais.=-Soluciona-lo problema da curva de Vilar de Calo. Non se cumpliu o acordo inicial de
buscarlle solucións á familia que reside na vivenda que obstaculiza a ampliación da devandita
curva.=-Informar á Asociación Sociocultural das resolucións adoptadas polo concello
respecto das subvencións solicitadas no que vai de ano (concurso Premios "O Cachón", Festa
do Socio, Exposición de fotos, etc.). Até o de agora non recibiron ningunha
contestación.=-Axudar certos problemas contraídos con Concentración Parcelaria como é o
do Parque Infantil, financiado no seu día polo concello, e que agora se pretende eliminar sen
solucións alternativas.=-Reposición inmediata dunha marquesiña desaparecida recentemente
por mor da construcción dunha urbanización de chaléts adosados que se está a facer na
estrada de Milladoiro-Solláns. Os escolares non teñen agora onde protexerse das
inclemencias do tempo.=-Colocación de contedores de vidro e papel, solicitados desde fai 8
anos.”.--------O Sr. Alcalde manifesta que se acepta como rogo ou suxerencia, pero non ten sentido
adoptar ningún tipo de acordo plenario ó respecto, xa que esto é competencia da alcaldía e do
grupo de goberno. Di que as pistas de concentración parcelaria non están entregadas, e que polo
tanto non se pode facer ningunha actuación nelas; que se elaborou un presuposto para a
conexión co Milladoiro, que está feita a petición a Concentración Parcelaria e que se entroncará
unha coa outra; que o asfaltado da estrada está pendente de meter nun plan, e que se lles estivo
axudando ós veciños a cambiar as mangueiras da súa traída de augas e que se ampliou a estrada;
que en canto á casa da curva de Vilar de Calo, que lle parece que os donos faleceron ou están
nunha residencia, e que os familiares non deixan facer nada; que respecto ó parque, se vai
cambiar de sitio para on de dea Concentración Parcelaria e que o cocnello, ó contrario que a
Asociación, si que aportou terreos; que a marquesiña se puxera nese lugar co compromiso feito á
dona do terreo de que se lle sacaría se facía falta, e que agora lle fixo falta e se retirou, facendo o
Sr. Mata as xestións para colocala noutro lugar, como así aconteceu; e que pode ser que a terra na
zona da Pradera se ablandase por mor das obras de auga e alcantarillado, pero que se mirará.-----O Sr. Noriega opina que pode ser que estas cousas sexan competencia da alcaldía e do
grupo de goberno, pero que os restantes grupos deben fiscalizar a incompetencia do grupo de
goberno, e que cando se presentara a moción sobre as beirarrúas de Vilar de Calo, se lles dixo
algo parecido, e que as cousas seguen como estaban.---O Sr. Parajó manifesta que el sabe bastante sobre a parroquia de Calo e as súas
necesidades, e que tamén recibiu unha comunicación da Asociación “O Cachón”. Opina que se
debe ser serio, e que hai un presuposto municipal, e que para facer todo o que se menciona na
moción, que el é consciente de que hai que facelo, e máis, farían falla máis de cen millóns de
pesetas, e di que Calo non é só Vilar de Calo. Manifesta que hai moitos lugares que non teñen
nada, e que en Vilar de Calo hai alcantarillaado desde a frutería á Pradera. Reitera que hai que ser
un pouco serio, e pregúntase qué non fai falla en Calo, pero que en cambio se piden máis de cen
millóns para un só lugar, o que califica como demagoxia.---------
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O Sr. Rego manifesta que non sabe a qué se refire o Sr. Parajó ó dicir que esto é
demagoxia, e considera que todo se pode mellorar. Di que, por exemplo, a curva na que está a
frutería é un caos, xa que non existe zona para aparcar axeitadamente. Opina que, efectivamente,
faltan servicios noutros lugares, pero que hai que mellorar o que está feito, como por exemplo, o
tema dos postes na zona da Pradera, que son un perigo. O Sr. Alcalde agradece esta información
sobre os postes, e di que hai que correxir esto. O Sr. Rego remata dicindo que non entende que
sexa demagoxia o facer caso ós veciños e ás asociacións.--------O Sr. Noriega di que hai deficiencias evidentes e que ninguén se pode inhibir, e que a
situación actual se debe a unha falta de planificación.---O Sr. Parajó manifesta que el tamén
anda por Vilar de Calo, e que efectivamente pode ser que falten cousas, pero que tamén hai que
pensar no resto da parroquia de Calo.O Sr. Alcalde pide que este tipo de mocións non se traian ó pleno, e reitera que estas
cuestións son competencia da alcaldía e do grupo de goberno. Di que lle gustaría poder facer
obras por moitos miles de millóns e mellorar moitas cousas, pero que hai uns cartos
determinados e limitados.------Sometida a votación, a moción acada sete votos a favor(dos Sres. Leis Carlés, Conde Tarrío,
Rego Jorge, Noriega Sánchez e Sisto Edreira, e das Sras. Amieiro Rodríguez e Bugallo Rodríguez) e
nove en contra(dos Sres. Blanco Martínez, Castroagudín Valladares, Cajaraville Campos, Mata
Iglesias, Aller Suárez, Cea Ferreiro, Vázquez Pallas, Cao Fuentes e Parajó Liñares), sendo o número
legal o de dezasete e o de asistentes o de dezaseis, polo que resulta rexeitada.--------9.3.-MOCION PSdeG-PSOE SOBRE A RELACION DE POSTOS DE TRABALLO
NO CONCELLO DE TEO .---O Sr. Leis Carlés dá lectura á moción do PSdeG-PSOE sobre a “Elaboración e aprobación
da relación de postos de traballo para administración pública do Concello de Teo”, que copiada
literalmente, di o que segue:”A Relación de Postos de Traballo é o instrumento técnico a
través do que se realiza a ordenación de personal de acordo coas necesidades dos
servicios. Dito doutro xeito, é un mecanismo de organización administrativa que, mediante a
definición dos postos de traballo da administración local, permite asignar a cada empregado
un posto de traballo concreto, coas súas correspondentes funcións e niveis retributivos.=A
Relació n de Postos de Traballo é hoxendía un instrumento imprescindible nunha
Administración Local que teña como obxectivo a prestación de servicios os cidadáns
con criterios de eficiencia e eficacia, amais de constituir unha esixencia da Lei 30/84 de
Medidas para a Reforma da Función Pública (1984). En concreto, nesta Lei dise, entre outras
cousas: Artigo 14.5: "os postos de traba llo de todo o persoal da Administración Local
fixaránse anualmente a través do seu orzamento... ".= Art. 16: "A Administración Local
formará tamén a relación dos postos de traballo existentes na sua organización que
deberá incluir, en todo caso, a denominación e características esenciais dos postos, as
retribución complementarias que lles correspondan e os requisitos esixidos para o seu
desempeño. Estas relación de postos será pública. ".= Asímesmo nos artigos 3 e 4 do Real
Decreto 861/1986 polo que se establece o réxime das retribucións dos funcionarios da
Administración Local, esíxese que para que polo Pleno se poidan establecer ou modifica-los
complementos específico e de destino (función que corresponde ó Pleno) é necesario que,
previamente, a Corporación efectúe a valoración e aprobación da Relación de Postos de
Traballo.=Por outra banda, a Lei de Bases de Réxime Local (artigos 90 e 104) e a citad a Lei de
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Medidas para a Reforma da Función Pública (art. 20.2) recollen que na Relación de
Postos de Traballo hanse incluí-los postos que se precisen para os funcionarios, o persoal
laboral fixo; tamén han de figura o persoal eventual, o persoal de confianza e o persoal de
asesoramento especial.=Por último, o artigo 16 da referida Lei de Medidas para a Reforma da
Función Pública establece que os concellos deberán formar a Relación de Postos de Traballo
existentes na súa organización debendo incluir:=-a denominación e características esenciais dos
postos.=-as retribucións complementarias que lles correspondan.=-os requisitos esixidos para o
desempeño dos postos.=A estructura administrativa do Concello de Teo, e, polo tanto, o seu
persoal, carece a día de hoxe dunha Relación de Postos de Traballo. Esto produce
evidentes desaxustes no seu funcionamento e unha escasa optimización dos seus recursos
humanos.=Coa Relación de Po stos de Traballo sairían gañ an do os propios
traballadores municipais, a mesma Corporación, e en definitiva, os cidadáns de Teo. Amais,
evitaríanse situacións incómodas como as vividas en algún Pleno pasado ou mesmo
actuacións irregulares e/ou legais por parte dos gobernantes municipais como algunha xa
denunciada en sesións plenarias anteriores.=ACORDO:=Instar ós actuais mandatarios
municipais a que de acordo co manifestado na Exposición de Motivos, procedan a
toma-las decisión pertinentes para inicia-lo proceso de elaboración e aprobación da
Relación de Postos de Traballo do persoal do Concello de Teo. En todo caso, estimamos
que tal proceso debe estar integramente completado antes de que remate o ano
2004.=Esto esixe que de canto antes o Pleno aprobe o regulamento de elaboración,
previo informe da Comisión Informativa correspondente. En última instancia, será de
novo o Pleno o qu e aprobe definitivamente a devandita Relación de Postos de
Traballo.=Un concello moderno require dunha estructura administrativa acorde cos tempos que
corren e coas enormes espectativas de futuro do noso concello.”---O Sr. Alcalde dá lectura á resposta do grupo de goberno, que copiada literalemente, di o
que segue:” A confección da Relación de Postos de Traballo é un compromiso que ten esta
Corporación e que pensa afrontar coa entrada do exercicio 2004. Hai que ter en conta que esta
relación precisa de estudios sobre a valoració n do s postos de traballo, que debe ser feita
por técnicos especializados na materia, e da participación das organizacións sindicais
representantes dos traballadores. O procedemento a seguir será o que a normativa establece, polo
que non procede a adopción de ningún tipo de acordo a este respecto.”.O Sr. Sisto opina que é bastante absurdo non apoiar esta moción, xa que di que moitas das
cousas plantexadas polo grupo socialista no pleno dos orzamentos era tamén o pensar do grupo
nacionalista. Manifesta que fixo a pregunta de se a persoa que ocupa o posto de axuda ou asesoramento
ten vinculación laboral co concello, e que se lle respondera que si. Segue dicindo que a competencia da
contratación, incluso do persoal eventual, é do pleno, e que esto non veu a pleno ata hoxe, en que foron
aprobados definitivamente os orzamentos.-------O Sr. Leis manifesta que só quere engadir que se alegra de que o Sr. Alcalde comparta as súas
posicións, pero que, contradictoriamente, non apoia a moción. Opina que esta é unha necesidade
obxectiva e evidente, e que xa no informe do Consello de Contas se dicía que o Concello non organizaba
o cadro de persoal de acordo coas necesidades actuais, polo que xa a preocupación se extendeu a unha
organización que se encarga de fiscalizar a actuación das entidades locais. cre que, se o Sr. Alcalde ten a
intención de subsanar esto, que debería tamén apoiar a moción.--
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O Sr. Parajó manifesta que parece que os novos presupostos van a estar moi pronto e que se vai
incluir esto.-----Sometida a votación, a moción acada sete votos a favor(dos Sres. Leis Carlés, Conde Tarrío,
Rego Jorge, Noriega Sánchez e Sisto Edreira, e das Sras. Amieiro Rodríguez e Bugallo Rodríguez) e
nove en contra(dos Sres. Blanco Martínez, Castroagudín Valladares, Cajaraville Campos, Mata
Iglesias, Aller Suárez, Cea Ferreiro, Vázquez Pallas, Cao Fuentes e Parajó Liñares), sendo o número
legal o de dezasete e o de asistentes o de dezaseis, polo que resulta rexeitada.--------9.4.- MOCION PSdeG-PSOE OBRAS NUCLEO DE CACHEIRAS .-------O Sr. Leis Carlés dá lectura á moción do PSdeG-PSOE sobre as “Medidas urxentes para
o núcleo urbano de Cacheiras(núcleo de poboación a ambas marxes da C-541)”, que copiada
literalmente, di o que segue:”A parroquia de Cacheiras conta entre os seus 25 núcleos de
poboación, un que reúne unhas especiais características por:1.- Constituir un núcleo de
crecemento urbanístico acelerado en tempos recentes.=2.-Acoller unha poboación de nova
residencia neste municipio, con experiencia anterior de xeitos de vida urban.3.- Desenvolver
unha certa vida económica a través da iniciativa privada vinculada 6 sector servicios que toma a
forma de pequenos establecementos comerciáis.=O crecemento urbanístico desta zona constitúe
para nos, os socialistas, un modelo do que non hai qué facer en materia urbanística:
construcción de edificios nas marxes dunha carretera que soporta un tráfico rodado moi
intenso; aproveitamento dos solares para levantar edificios sen acompai amento de servicios nin
equipamentos que permitan os seus moradores disfrutar dunha auténtica calidade de vida...
Se tratasen mais de facer vivendas-dormitorio e non de vivendas para relacionarse e convivir
cos demais.=Os problemas están a proliferar: os veciños/as demandan servicios, esixen
espacios para pasear e interrelacionarse, equipamentos culturais, educativos, deportivos e
de lecer. Nin siquera se fixo a mais mínima previsión para construilos no futuro
inmediato.=Agardemos que, alomenos, os problemas relacionados co tráfico viario se solucionen
por fín gracias ó proxecto que a Consellería de Ordenación do Territorio anuncióu nos medios
de comunicación en datas recentes, despois de longas reivindicacións e protestas veciñais.=No
resto dos problemas plantexados, haberá que agardar que o novo PXOM poida solucionar en
certa medida tanto desatino. Namentras, é necesaria impulsar políticas de urxencia que
contribuian a paliar alomenos certas carencias que dificultan a vida ordinaria dos nosos
concidadáns.=A p resente moción é o resultado da participació n de mu itos veciños/as
da zona conforme a un ha política de contacto directo cos cidadáns e de fomento da
participación da sociedade no vida política municipal que o Grupo Municipal Socialista
ven poñendo en práctica nesta lexislatura, como antesala do que debe ser no futuro un modelo de
municipio participativo e democrático.=ACORDO:=Ínstase ó Sr. Alcalde, Armando Blanco, e
ó seu grupo de goberno, a que coa maior urxencia posible, se acometan as seguintes obras
(nalgúns casos será necesario inclui-las partidas económicas correspondentes nos vindeiros
orzamentos do 2004):=1. Educación:=Construir urxentemente u nha Escola Infantil
pública que atenda a forte demanda de plazas para todo o tramo educativo de 0-6 anos. As
escolas unitarias existentes no Igrexa e no Raxó están cheas e so atenden o tramo
3-6 an os. Muitas familias tiveron que buscar outras solucións por falta de prazas
escolares nestas idades. A p oblación da zo na é maioritariamente nova, formada
básicamente por matrimonios xóvenes, traballando os dous cónxuxes e con fillos de idades
m oi tempranas. A falta de prazas escolares nestas idades constitúe un trastorno moi
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significativo para o seu quefacer cotián.=2.-Transporte (namentras non exista unha
auténtico servicio de transporte público regular dentro da mancomunidade de municipios
de Santiago):=Compre concertar coas empresas de transporte de ligas regulares unha
ampliación dos horarios, así como a unificación dos prezos.=Información ó cidadán do lugar
onde están ubicadas as paradas do autobús (suxerimos a propia marquesiga ou instalar un fito
ou panel).=Expoñer asimesmo as ligas de transporte e os seus horarios nos propias paradas
do autobús.=Verificar e esixi-lo cumprimento estricto d os horario s e das paradas por parte
das compañías que fan estés servicios.=Obrigar á adaptación dos autobuses para o seu uso por
parte de persoas con minusvalías ou con dificultades locomotrices.=3 .-Áreas
recreativas:=Construcción de áreas para o lecer e espacios recreativos para cativos e maiores.
Non ha¡ parques infantís no zona. O único espacio para os nenos é un pequeño terreo a carón
do Centro Médico que non reúne as mínimas condicións para catalogarse como tal. De todolos
xeitos tomen este debería de asegurarse o cumprimento da normativa legal existente ó
respecto.=Adecentamento do actual Campo da Festa e adaptación para usos permanentes de
carácter lúdico-recreativo.=4. Infraestructuras: Arranxo de varios tramos de beirarrúas e
construcción de beirarrúas nos zonas que carecen delas.=Haberá que pensar noutro tipo de
solucións para as árbores plantadas porque nalgunhas zonas constitúen un obstáculo
importante para os viandantes. Os carros dos nenos xa non poden pasar en muitos
sitios.=Solucións para os minusválidos nos accesos a muitas zonas de uso público.=Limpeza
sistemática de cunetas que orixinan gravísimos problemas para viandantes e tráfico rodado
en tempos de choiva. Hai un caso moi especial diante da Urbanización de chaléts que cando
chove provoca un regueiro abundante de auge e pedra que atravesa, a carretera, co
gravísimo perigo para os vehículos.=Soluciona-los empozamentos que xurden por non ter
recollida de pluviais. Están detectados alomenos nos seguintes sitios: diante do Bar
'Manolo", diante da Farmacia e diante da Urb. "As Camelias".=5. Correos:Xestionar diante
dos responsables do Servicio de Correos a instalación de buzóns para envío de
correspondencia. Haberá que ir pensando en crear unha oficiña de correos no
zona.=Consegui-la ampliación de horario de atención ó público no estafeta de correos de A
Ramallosa. Lóxicamente haberá que esixirlle á empresa que antes amplíe a plantiña de persoal.=6.
Recollida de lixo e limpeza:=Implanta-lo servicio de recollida selectiva de lixo, instalando os
contenedores pertinentes en lugares estratéxicos da zona.=Instalar máis contenedores, porque os
existentes son absolutamente insuficientes.=Incrementa-la frecuencia de recollida de lixo.=Mais
contenedores de vidro (ata h oxe so hai un diante do Bar "Manolo") e de papel (so hai un
diante do Restaurante Pórtico").= Pór en marcha o servicio de Barrendeiros e de mantemento de
xardíns e zonas verdes públicos.= Colocar papeleiras e organiza-lo servicio de recollida de
pilas.=Centralizar e sinalar lugares de recollida de grandes enseres e incrementar frecuencia de
recollida.=Preocuparse de que a empresa contratada do Servicio de Lixo lave con frecuencia os
contenedores.=7. Saúde=Pór en marcha a cita previa no Centro de Saúde . Obviamente haberá que
esixir do SERGAS mais dotación de persoal para poder levar a cabo este servicio.=Esixir do
SERGAS que o Centro de saúde se dote de todolos recursos, técnicos e humanos, para
cubrir eficazmente as necesidades dos seus usuarios: cita previa, comadrona, administrativa,
dotación de material, mais persoal, etc.=8. Equipamentos socio-culturais e
deportivos:=Construcción dun centro socio-cultural que amais de servir de local veciñal, organice
actividades dirixidas os xóvenes, á 3ª idade, as mulleres, e os cidadáns en xeral.=Construcción dun
Polideportivo cuberto.=9. Varios:=Urxir a quen corresponda solucións para os frecuentes
problemas de corte de luz e baixadas de tensión.=Actualización dos nomes de vías e números
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municipais(sinalización postal), mesmo colocación de carteis indicadores.=Regular aparcamento nos
proximidades do Centro de Saúde.=Impulsar políticas de apoio ós comerciantes instalados na
zona.”-----O Sr. Alcalde dá lectura á resposta da moción, que copiada literalmente, di o que
segue:”Paréceme ben que os socialistas teñan un programa político, ainda que sexa
individualizado para Cacheiras, pero a xestión política do concello, para ben ou para mal,
correspóndelle ó equipo de gorberno que preside este Alcalde. Agradézolle o interese pola
mellora da vida dos vecinos de Teo, pero podo asegurarlle que non é maior que o meu. Tódalas
cousas que propoñen na súa moción están no sentir do equipo d e goberno, pero, po r
desgracia, as cousas hai que atendelas cos medios de que se dispón, polo que virán polo seu camino e
nos prazos en que se poidan levar a cabo. Por nós non vai quedar de presionar e esixir das
outras administración para acadar estes obxectivos, e podo garantirlle os maiores esforzos
deste goberno municipal para que os vecinos de Teo teñan as mellores condicións de vida. En
calquera caso tomo nota para recordarllo se chega o caso que sexa vostede un día o Alcalde deste
concello.”.--------O Sr. Noriega manifesta que na anterior lexislatura consta en actas o posicionamento dos
distintos grupos políticos sobre a urbanización de Cacheiras. Di que o seu grupo sempre advertiu
sobre a bomba de reloxería que agora está ahí. Segue dicindo que por este tema tiveron moitas
presións, que agora hai novos veciños que necesitan moitos servicios que non existen, e que fai un
chamamento á responsabilidade da corporación, que é responsable do que hoxe temos en
Cacheiras.--------O Sr. Leis manifesta que siguen e seguirán con mocións de carácter parroquial, puntual ou
sectorial, xa que teñen máis preparadas, froito do traballo arredor dunhas mesas e pisando o terreo.
Di que veu xente angustiada, neste caso catro nais con fillos pequenos, que viñeron para Teo
ilusionadas, pero que agora están angustiadas pola falta de servicios. Segue dicindo que o grupo
socialista non tivo reparo hoxe en apoiar iniciativas do grupo de goberno, e que presentan esto con
carácter constructivo, sen pretender dicir diante dos cidadáns qué malo é o grupo de goberno, senón
cumplir coa súa obriga como electos polos cidadáns, e falar con eles, e que o Sr. Alcalde vaia
solucionando cousas na medida en que sexa posible. Opina que se o grupo de goberno tivese
programadas xuntanzas veciñais periódicas, moitas destas cousas non virían hoxe, e que o Sr.
Alcalde só dialoga con quen logo pode venderllo. Pide unha reflexión para cambiar o modelo
urbanístico, que é, como dicía o Sr. Noriega, unha bomba de reloxería, que é responsabilidade de
todos e que debe preocupar a todos.-------O Sr. Alcalde manifesta que houbo moitas críticas por parte dos outros grupos da
corporación, pero que as construccións en Cacheiras se fixeron no seu momento dentro da
legalidade que marcaban unhas normas.--O Sr. Noriega manifesta que as normas ás que se refire o Sr. Alcalde foron logo
suspendidas, e que hai casos concretos de ilegalidades presentados pola CPTOPV. Di que o seu
grupo xa advertira que este modelo urbanístico hipotecaba o futuro de Teo, e que é culpa duns
poucos, pero que o sufrimos todos. Opina que esto debería ter responsabilidades penais. Agarda
que o PXOM dea saída a estes problemas, e manifesta que non quere volver a entrar no debate do
modelo urbanístico.-------O Sr. Parajó di que esta moción é como a de Vilar de Calo, que esto suporía un gasto
terrible, aínda que é certo que algunhas cousas son de xestión, como o de Correos, no que se está
tratando de montar unha oficina nova e poñer dous carteiros máis. Opina que os parques infantís
son necesarios, e que menos mal que os edificios teñen prazas. Segue dicindo que, en canto á
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gardería, viñeron algúns veciños e propuxeron lugares para ubicala. Finaliza dicindo que lle gustaría
que veciños doutros lugares de Teo tamén se beneficiaran de melloras para as súas zonas, e que
parece que o grupo socialista é o que máis pide para Calo e Cacheiras.----Sometida a votación, a moción acada sete votos a favor(dos Sres. Leis Carlés, Conde Tarrío,
Rego Jorge, Noriega Sánchez e Sisto Edreira, e das Sras. Amieiro Rodríguez e Bugallo Rodríguez) e
nove en contra(dos Sres. Blanco Martínez, Castroagudín Valladares, Cajaraville Campos, Mata
Iglesias, Aller Suárez, Cea Ferreiro, Vázquez Pallas, Cao Fuentes e Parajó Liñares), sendo o número
legal o de dezasete e o de asistentes o de dezaseis, polo que resulta rexeitada.---------

9.5.- MOCION DO PSdeG-PSOE SOBRE OBRAS EN OSEBE-CALO .--------O Sr. Conde dá lectura á moción do PSdeG-PSOE sobre as “Obras en
Osebe-Calo”, que copiada literalmente, di o que segue:” A desviación da estrada comarcal A
Ramallosa- Bertamiráns por mor das obras do ferrocarril, unha vez máis son exemplo da
desidia, despreocupación e incompetencia das nosas autoridades municipais. Vexamo-los últimos
acontecementos:=1.- O Sr. Alcalde Armando Blanco, no último pleno da corporación (31outubro-03), contestando a unha pregunta do grupo municipal socialista, recoñece que
nu nca estivo no pazo municipal o proxecto técnico das obras realizadas polo Ministerio
de Fomento, nin das repercusións colaterais que se iban producir no zona. Aínda máis,
recoñece que nin sequera hoxe dispón do conseguinte proxecto técnico da fase
Osebe-Padrón.=2.- O Sr. Alcalde tampouco soubo dar unh a resposta clara sobre dos
resultados concretos da visita que fixo a Madrid, xunto co Sr. Parajó, para falar co Ministro de
Fomento. Tamén esta foi unha pregunta dogrupo municipal socialista no devandito Pleno da
Corporación.=3.- Asimesm o, o Sr. Alcalde, a o utra pregu nta do Grupo Municipal
Socialista nese Pleno, manifestou que non era da súa competencia opinar ("da-lo visto
bón”, literalmente) sobre das últimas modificacións realizadas por Fomento nesta obra (algunha
razón tiñan os veciños/as cando denunciaban semellante chapuza). Xa se denunciou
po lo Grupo Socialista que estas modificacións só iban perxudicar a dous veciños para non
arranxar case nada.=4.- Agora, o Ministerio de Fomento pretende inaugura-la obra cando
aínda quedan por solucionar varios problemas. Este é o motivo desta moción.=Instar ó
Grupo de Goberno para que, por parte de quen corresponda e con toda urxencia, se
solucionen de inmediato estas demandas veciñais:=- Amplia-la cobertura das barandiñas da
ponte sobre do Río Tinto nas dúas marxes, porque quedan zonas con barrancos moi
fondos sen ningunha protección. A perigosidade é extrema e non dramatizamos en
absoluto.=- Limpa-lo cauce do río.=- Elimina-las causas dos empozamentos que se producen en
certas partes do trazado por non ter ben solucionada a recollida de pluviais nos laterais do
vial.=- Remata-las obras de saneamento (auga e alcantarillado). Os veciños/as pagaron a
Aquagest o enganche ás casas, mais non están conectados coa rede xeral. En conclusión, os
veciños/as pagaron, mais agora carecen do servicio de alcantarillado. Posiblemente a solución
técnica pase agora po r abrir de novo a estrada recén asfaltada para leva-lo alcantarillado
seguindo o curso do río ata o rexistro da Ponte Nova en Osebe. Nova falta de previsión
municipal. Se houbera visión política por parte do Grupo de Goberno esta obra deberíase
esixir que a financiara o Ministerio de Fomento.”
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O Sr. Alcalde manifesta que esta moción non é un acordo que corresponda
adoptar ó Pleno da Corporación, que se admite como rogo ou como suxerencia, pero que non
procede acordo plenario de ningún tipo. Di que a Alcaldía está a dar os pasos necesarios para
que as obras nesa zona rematen en perfectas condicións, aínda que lle agradece ó grupo dos
socialistas que se preocupen por estes temas.------O Sr. Conde di que hai unha extrema perigosidade, e que se hai algún problema, o
responsable será o Sr. Alcalde.---O Sr. Noriga maniféstase de acordo coa moción.--O Sr. Parajó opina que este é un tema moi debatido, e que o Ministerio de Fomento vai facer
o alcaltarillado e as conexións, coa ampliación das varadas do río, e incluso a limpeza do río, e di
que o sabe porque estivo alí cun dos xefes de Fomento.Sometida a votación, a moción acada sete votos a favor(dos Sres. Leis Carlés, Conde Tarrío,
Rego Jorge, Noriega Sánchez e Sisto Edreira, e das Sras. Amieiro Rodríguez e Bugallo Rodríguez) e
nove en contra(dos Sres. Blanco Martínez, Castroagudín Valladares, Cajaraville Campos, Mata
Iglesias, Aller Suárez, Cea Ferreiro, Vázquez Pallas, Cao Fuentes e Parajó Liñares), sendo o número
legal o de dezasete e o de asistentes o de dezaseis, polo que resulta rexeitada.--------O Sr. Parajó solicita explicación de voto e di que vota en contra porque todo o que sexa para
os veciños desa zona, o vai pedir el antes.9.6.- MOCION BNG VERTEDOIRO DA LAGOA .----O Sr. Sisto di que no anterior pleno se pedira que se incluira esta moción na orde do día, cousa que
non se fixo hoxe, polo que non pasou por Comisión informativa. De seguido, dá lectura á moción do BNG
sobre “O vertedoiro da Lagoa”, que copiada literalmente, di o que segue:” En 1998, a empresa "IDOM"
redactara o proxecto "Clausura e salado do vertedoiro de Teo" que, constituido por oito capítulos, tiña un
custe total de 44.181.613 ptas.=No Pleno da Deputación Provincial celebrado o 30 de decembro de 1999
aprobouse a “4ª Fase de la Anualidad 1999 del PLAN 2000 de Protección del Medio
Ambiente” no que se incluía o proxecto "Clausura e selado do vertedoiro de Teo", cun importe
total do proxecto de 18.662.093 ptas. Esta primeira fase correspondía ó selado superficial do
vertedoiro.=A planificación plurianual establecía para esta obra 6.606.381 ptas en 1999 e
12.055.712 para o ano 2000, financiación que asumía integramente a Deputación (Circular
do 15 de marzo de 2000, con Rexistro de entrada n° 547 o 23 de marzo de 2000).=Na circular
citada sinálase que as obras e suministros do proxecto serán contratados polo Concello, aténdose a uns
pregos tipos e unhas cláusulas administrativas aprobadas pola Deputación, entre outras, que se adxudicarán
mediante subasta ou concurso aberto. Do mesmo xeito explicítase "A dirección e
execución das obras será realizada polo Concello, sen prexuízo de que a Deputación realice
as inspeccións que considere convintes" (O libramento dos cartos ó Concello realizaríase á vista das
certificacións de execución remitidas polo Concello).= O 10 de xullo do ano 2000 realízase a apertura das
plicas, proceso no que concursaron máis de media ducia de empresas. Fóronlle adxudicadas as
obras á empresa "Transportes y Maquinaria CP", que presentou un orzamento de execución
de 11.736.590 ptas. Dado que esto supuña o 37% de baixa sobre o presuposto inicial, a empresa tivo que
presentar xustificación documental da baixa.=No proxecto presentado, para o que se establecen
4 meses como prazo de execución, incluíanse catro capítulos:=Suministro e colocación
de material arxiloso homoxéneo para a súa utilización en impermeabilizantes e selados
(2630,405 m 3)=Suministro, extendido e compactación de xeocomposto de drenaxe, incluso
p.p. de solapes, unións e controis internos, totalmente terminado e en servizo (6808,26
m2)=Suministro, aporte e extendido de terra vexetal de primeira calidade en capas de 0,3
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de espesor (2042,478 m3)=Suministro, extendido e colocación de xeosintético de
estabilización en talude, incluso p. p. de solapes, unións e controis internos, totalmente
terminados e en servicio.=O 30 de xullo do ano 2000 o Alcalde, D. Armando Blanco, asina
o nomeamento como director de obra do enxeñeiro de camiños D. Gilberto Rodríguez
Rodríguez.=O primeiro problema detectado plásmase no escrito do 23 de novembro de
2001 (Rexistro de saída 1547), elevado polo Alcalde de Teo á Deputación, no que se
expresa que "debido a los daños producidos por los últimos temporales que azotaron
nuestra Comunidad durante el año 2000, no fue posible finalizar la obra en el tiempo
previsto" (obsérvese que a obra fora contratada no verán do 2000 e este escrito é de
ano e m edio despois, finais do 2001). Neste mesmo escrito sinálase que se certificou o importe de
2.198.375 ptas, quedando por xustificar 9.538.215 ptas. Solicitábase, consecuentemente, unha prórroga no
prazo de execución da obra..=Por último, unha circular da Deputación recibida no Concello o
10 de xuño do 2003 (Rexistro de Entrada n° 1369), lembráballe ó Concello a necesidade de certificar
a execución das obras pendentes. Un mes máis tarde, o 11 de xullo de 2003 (n° Rexistro de Saída 1142), o
Alcalde Armando Blanco remite un escrito á Deputación no que "comunica expresamente a renuncia á
realización das obras polos motivos expostos no informe emitido polo Enxeñeiro de Camiños D.
Gilberto Rodríguez, director da obra", (Informe que se adxunta a ese documento). Un escrito
semellante xa fora remitido en decembro do ano 2002.=O director da obra fai constar no informe que
certificou o 24 de outubro de 2000 a obra executada, por un valor de 2.198.375 ptas (partida
correspondente ó suministro e colocación do material arxiloso homoxéneo para a súa
utilización en impermeabilización e sellado). A esta información engade un párrafo
digno da mellor traxicomedia do teatro nacional:=Como consecuencia de no haber sido
adjudicadas las obras en su totalidad, que corresponden a las partidas que deberían ser
ejecutadas con anterioridad a las de las obras adjudicadas, no se pueden ejecutar las que
restan de lo ya certificado.= Esta é a historia dun dos capítulos máis negros da
incompetencia e da neglixencia dun goberno municipal, en Teo e, posiblemente, en toda
Galicia.=Constátase unha vez máis a incapacidade do goberno municipal para levar adiante
un proxecto, neste caso fundamental para a saúde e o benestar dos veciños e veciñas de
Teo, no que nen sequera tiña que asumir custos económicos. A incapacidade para
xestionar, asesorarse, controlar os procesos e tomar decisións necesarias en cada
momento, levaron á perda dunha subvención básica para o désenvolvemento futuro do
concello. =En consecuencia, o grupo municipal do BNG propón ó pleno a adopción do
seguinte acordo:=1. A realización dunha auditoría técnica externa que determine o estado
actual do vertedoiro e as alternativas posibles para darlle unha solución definitiva.=A selección da
empresa auditora farase mediante un proceso no que estean representados tódolos grupos da
Corporación.=2. Encargará Comisión informativa de Obras e Servicios a elaboración dun informe co
obxecto de determinar as responsabilidades técnicas e administrativas (persoais e colectivas) do
acontecido neste proceso.=Para a elaboración deste informe, que deberá ser presentado ao Pleno no prazo
de dous meses, a comisión terá acceso a toda a documentación e poderá realizar as
consultas técnicas que considere necesarias.”-------O Sr. Sisto di que, se hai algunha cousa que non responda á realidade, que se diga, e
que outra cousa son as cuestións políticas. Opina que un mesmo enxeñeiro serve para todo, e
que a perda da subvención pón ó Concello nunha situación lamentable e dificilmente
superable.-O Sr. Alcalde di que esta era unha obra a facer entre a Deputación e a Xunta, e que se
tivo que renunciar porque a Deputación non puido continuar as obras xa que a Consellería non
fixo as obras que lle correspondía facer. Di que a Xunta está redactando dous proxectos, e que
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non se perde nada porque eles se van facer cargo, e opina que o vertedoiro non ten ningún
problema. O Sr. Sisto respóndelle que é químico e que dicir que o vertedoiro non ten ningún
problema é unha cuestión de ignorancia, e pregunta se o Sr. Alcalde dixo que o vertedoiro non
se pechou por unha neglixencia da Consellería. O Sr. Alcalde respóndelle que o que lle
explicou é que esto iba por fases, correspondéndolle á Xunta e á Deputación, e que se vai
facer. O Sr. Sisto manifesta que o Concello vai ter que enfrontarse a esta situación, e opina que
o mellor é unha auditoría externa que valore o que se fixo e o que hai que facer agora.O Sr. Leis di que, simplemente, se vai manifestar a favor da moción.--O Sr. Parajó manifesta que ten noticias de que Consellería tiña que asumir unhas obras
para que continuase a Deputación, e que non sabe de quén foi o fallo, pero que o certo é que
non se fixeron as obras. Di que a consellería vai asumir tódolos gastos para que se poida facer
o selado e a adecuación paisaxística.A Sra. Bugallo di que ela, como o Sr. Parajó, estivo presente na mesa de contratación
da empresa, e que se deron unhas condicións, como que a responsabilidade das obras pasase
pola inspección dos técnicos do Concello, e non por este enxeñeiro, e que outra foi que se
informara dos resultaados da inspección desatas obras. Segue dicndo que, como consecuencia,
inspeccionou as obras quen non debía, dun xeito incompetente, e que non se levou adiante a
decisión da mesa de contratación, posto que se non se levan adiante as obras, hai que informar
ó pleno para que tome as medidas pertinentes. Remata dicindo que non hai que ter moitos
coñecementos para saber que un vertedoiro produce contaminación atmosférica e residuos
tóxicos, que non se trouxo o tema a pleno para informar, e que a estas alturas, se segue como
fai anos.---Sometida a votación, a moción acada sete votos a favor(dos Sres. Noriega Sánchez, Sisto
Edreira, Leis Carlés, Conde Tarrío e Rego Jorge e das Sras. Amieiro Rodríguez e Bugallo Rodríguez)
e nove en contra(dos Sres. Blanco Martínez, Castroagudín Valladares, Cajaraville Campos, Mata
Iglesias, Aller Suárez, Cea Ferreiro, Vázquez Pallas, Cao Fuentes e Parajó Liñares), sendo o número
legal o de dezasete e o de asistentes o de dezaseis, polo que resulta rexeitada.-----9.7.- MOCION PSdeG-PSOE OBRAS NO COLEXIO DE CALO .O Sr. Conde Tarrío dá lectura á moción do PSdeG-PSOE sobre “As axudas para
financiamento de actividades, arranxo de patio cuberto e outras obras no Colexio de educación
Infantil e Primaria “A Igrexa” de Calo”, que copiada literalmente, di o que segue:” No C.E.I.P
"A Igrexa" de Calo están a recibir ensinanza infantil 69 nenos/as e 200 nenos/as en ensinanza
primaria.=Este C.E.I.P. propón para o curso 2003-2004 un total de 19 actividades
culturais e deportivas.=O devandito Centro solicitou do Concello de Teo, con data 13-10-03
axuda económ ica para facer fronte a estes gastos sen que ata o d ía de ho xe recibira
resposta algunha. É mais, desde fai dous anos o Concello de Teo non destinou ningunha partida
económica para este C.E.I.P. Po r outra banda, este C.E.I.P p resenta asímesmo, unhas
deficiencias manifestas en canto a que:=1.- Non posúe un lugar con capacidade para ser
empregado como salón de actos ou sala de usos múltiples, o que supón que teña que ser o comedor
escolar o que se habilite para tal fin.=2.-O persoal de cociña non dispón dun servicio sanitario
propio, o que, como é lóxico, así se ven reclamando desde a Consellería de Sanidade en
aplicación da lexislación sanitaria vixente.=3.- O patio cuberto cumple durante o ano escolar
varias funcións, sen estar realmente preparado para ningunha delas:=a) como Patio cuberto para
albergar os/as nenos/as durante os días de choiva. Sen embargo:=o frontal do patio cuberto está
emprazado cara o sul, o que fai que nos días de choiva a auga entre ata a parte central do
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edificio.=- O tellado, quizais debido á seu deseño pouco axeitado á clim atoloxía galega,
non está en bo estado e presenta pingueiras.=- A ringleira de columnas, todas elas con
esquinas, supoñen, principalmente as centrais, un serio perigo para os/as nenos/as.=- Os servicios
hixiénicos que existen no devandito patio precisan dunha urxente remodelación.=- O
pavimento está gravemente deteriorado.=b) Aula de Ed ucación Física n os días de choiva,
xa que o Pavillón Polideportivo, onde teñen lugar este tipo de clases, está demasiado
alonxado do Centro Escolar.=Estes problemas infraestructurais repercuten negativamente no
cumprim ento de determinados obxectivos da Educación Infantil e da Educación
Primaria xa que, por exemplo, o patio do colexio, como lugar de xogos e de interacción
social dos compañeiros/as, é un ente que debería facilitar o desenvolvemento físico e
social dos/as escolares e, asímesmo, un lugar de intercambios culturais, o que, polos
deficiencias advertidas, presenta dificultades significativas para a súa completa
consecución.=ACORDOS:=Instar ó Grupo de Goberno do Concello de Teo para que:=1) Se
axude ó C.E.I.P. “A Igrexa" de Calo para a realización das súas actividades no marco
dun Plan de Apoio os Actividades Extraescolares e Complementarias dos Centros
Educativos Públicos de Teo.=2) Se proceda a toma-las decisións pertinentes, buscando
se fora necesario a colaboración da Consellería de Educación, para reformar o patio
cuberto deste centro escolar (foi solicitada polo Centro ó Concello fai xa 4 anos) de tal
maneira que se poida convertir nun espacio de usos múltiples,(patio cuberto, aula de
Educación Física, zona de fácil acceso para discapacitados/as, etc.). Para isto, cómpre:=Elimina-las columnas centrais e se constrúa unha nova cuberta con tellado a dúas augas.=Pavimentar o solo e se arranxen as paredes.=- Acondiciona-los servicios do patio cuberto.=Cerra-lo frontal do patio, permitindo o paso a través de portas.= - Colocar unha rampa de acceso ó
Centro desde o patio cuberto a fin de facilita-la entrada ós/ás discapacitado/as.=3) Se coloque
tellado nos ocos do edificio.”.O Sr. Alcalde pregúntalle ós membros do grupo socialista se algún deles é o
representante do concello no Consello Escolar do Grupo de Calo, e respóndenlle que non, pero que
son electos socialistas, sendo o Sr. Leis o representante no Consello Escolar do C.E.I.P. dos Tilos, e que
sen embargo están preocupados polos problemas do C.E.I.P. de Calo. O Sr. Alcalde manifesta que para
tódolos problemas, deficiencias ou necesidades que poidan xurdir relacionados co Grupo
Escolar de Calo, o Pleno designou a un concelleiro, o Sr. Parajó, para atender a tódalas
demandas, e transmitilas á Alcaldía, como así o fixo despois da última reunión do citado
Consello Escolar. Segue dicind o que xa se deron as ordes oportunas para repara-las
deficiencias que lle foron comunicadas ó Sr. Parajó. Di que xa que o Sr. Leis foi nomeado
representante para o Colexio de Os Tilos, moi ben ten que estar este cando ten que dirixirse
a outro centro para poder escribir ou sair na prensa. Considera que non hai lugar á adopción de
acordo algún, pois a moción se refire a decisións que lle veñen encomendadas pola
lexislación vix ente á Alcaldía, e que, non ob stante, lle reitera as gracias ó grupo
socialista pola súa preocupación.--O Sr. Noriega móstrase a favor da moción, e di que el foi ó Colexio de Calo, e que naquel patio
fai moito frío.-O Sr. Parajó opina que o que bisca o grupo socialista é unha confrontación con el, que parece
que molesta moito e que hai que ir a por el. Di que o outro día foi por primeira vez a un consello
escolar, e que lle deron as peticións, que ó día seguinte as transmitiu e que algunhas xa se fixeron e que
as outras se están xestionando. O Sr. Conde réspndelle que el non vai a polo Sr. Parajó, que
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simplemente considera que o patio pode mellorar moito a calidade das actividades do centro e
convertirse nun verdadeiro lugar de encontro.
Sometida a votación, a moción acada sete votos a favor(dos Sres. Leis Carlés, Conde Tarrío,
Rego Jorge, Noriega Sánchez e Sisto Edreira, e das Sras. Amieiro Rodríguez e Bugallo Rodríguez) e
nove en contra(dos Sres. Blanco Martínez, Castroagudín Valladares, Cajaraville Campos, Mata
Iglesias, Aller Suárez, Cea Ferreiro, Vázquez Pallas, Cao Fuentes e Parajó Liñares), sendo o número
legal o de dezasete e o de asistentes o de dezaseis, polo que resulta rexeitada.--------9.8.- MOCION BNG PLAN DE DESENVOLVEMENTO RURAL .------O Sr. Noriega dá lectura á moción do grupo municipal do BNG sobre “O Plan de
Fdesenvolvemento Rural”, que copiada literalmente, di o que segue:”Os plans europeos, como
poden ser o Proder ou o Leader Plus tamén perseguen estimular ós axentes socio-económicos que
actúan nas comarcas que abranguen. Así, as asociación veciñais, culturais, xuvenís, de comerciantes,
etc., poden propor actuacións e iniciativas que permitan fixar poboación e poñer en valor as
potencialidades do territorio. A mesma orientación debe presidir a conformación de calquer Grupo de
Acción Local (GAL) que pretenda pór en marcha unha estratexia de desenvolvemento local.=Os
concellos da comarca en canto son socios do GAL, representantes de tódolos veciños e veciñas, teñen a
obriga legal e institucional de propiciar e impulsar a incorporación de tódolos colectivos activos da
comarca á Asemblea Xeral do GAL. Deben, pois, proporcionarlle a todo o corpo social a
información precisa e dar a coñecer as posibilidades que se lle ofrecen coa aplicación do Plan de
Desenvolvemento Rural na Comarca. Dado que o noso Concello ten comprometida a aportación
de fondos económicos para a financiación de proxectos, o Grupo Municipal do BNG considera
que, en función do devandito, tódolos grupos da Corporación deben ter a maior información posible.
Por iso, solicitamos do Pleno da Corporación a adopción do seguinte acordo:=1.- Voltar a
convocar en breve prazo a tódalas asociacións representativas da cidadanía do Concello: veciñais,
culturais, xuvenís, empresariais, etc., para lles explicar os contidos e obxectivos do programa de
desenvolvemento rural que se está a executar na comarca.= 2.- Crear a Comisión Informativa
Especial para o Seguimento da Participación do Concello no Plan de Desenvolvemento Rural,
composta proporcionalmente á representación de cada grupo municipal e coa presencia de técnicos/as
ou responsables dos Plans con voz pero sen voto.”.------O Sr. Noriega manifesta que esta moción se presenta por unha cuestión de transparencia, que hai
que informar ás colectividades e saber cáles son as prioridades. Di que só piden que se forme unha
comisión e se informe de cáles son os criterios de concesión e cáles son os proxectos.----O Sr. Alcalde di que non está nada de acordo con esta moción, e que desde o primeiro momento
que veu o PRODER, se convocou á mesa da Asociación de Desenvolvemento Sar-Ulla, na que ademais
dos concellos, entran organismos e entidades veciñais e empresariais. Segue dicindo que se deu
publicidade polas parroquias, que se foi co xerente explicando en qué consistía o Plan e cómo
beneficiarse del, e que logo se fixo un tríptico, que se enviou a tódolos veciños dos catro concellos da
Asociación e un cartel. Remata dicindo que no concello hai un técnico de emprego e desenvolvemento
local, que informa a tódolos interesados, e que o xerente está na sede da Asociación, en Santiago, tódolos
días.---O Sr. Leis maniféstase a favor da moción.-------O Sr. Parajó móstrase de acordo coa postura do Sr. Alcalde neste asunto, e di que non vai apoiar
esta moción.----O Sr. Noriega opina que a moción non entra en contradicción co que se fixo ata o momento, e
que só se pretende que se cree unha comisión na que se informe.

Página 52 de 58

O Sr. Alcalde di que os proxectos se presentan en Santiago e reitera que a información a facilitan
tanto o xerente como o técnico de desenvolvemento local. O Sr. Noriega di que a aprobación política lle
corresponde ó Sr. Alcalde, e este repiter que os proxectos se presentan en Santiago e que logo deciden
tódolos alcaldes sobre tódolos proxectos. O Sr. Parajó interven para dicir que lle consta que algúns
proxectos que estaban denegados se están intentando correxir. O Sr. Noriega di que deberían enterarse
destas cousas todos, e non só o Sr. Parajó. Este di que el moléstase en enterarse.-Sometida a votación, Sometida a votación, a moción acada sete votos a favor(dos Sres.
Noriega Sánchez, Sisto Edreira, Leis Carlés, Conde Tarrío e Rego Jorge e das Sras. Amieiro
Rodríguez e Bugallo Rodríguez) e nove en contra (dos Sres. Blanco Martínez, Castroagudín
Valladares, Cajaraville Campos, Mata Iglesias, Aller Suárez, Cea Ferreiro, Vázquez Pallas, Cao
Fuentes e Parajó Liñares), sendo o número legal o de dezasete e o de asistentes o de dezaseis, polo
que resulta rexeitada.--------O Sr. Noriega solicita explicación de voto e di que o seu grupo tamén falou co axente de
desenvolvemento local e que se enteraron das cousas, e que o que queren é que os proxectos non
vaian con criterios pouco transparentes.----9.9.-MOCION PLANTA DE RECICLAXE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION EN
CORNIDE-CALO .---O Sr. Sisto Edreira dá lectura á moción do BNG sobre “A planta de reciclaxe de residuos de
construcción en Cornide-Calo”, que copiada literalmente, di o que segue:”Rematado o prazo de
exposición pública do Anteproxecto para Planta de Reciclaxe de Residuos da
Construcción e Demolición prom ovida pola empresa GALICORTE S.L. no lugar de
Picotos-Cornide-Calo, e recollidas numerosas alegacións veciñais, o BNG de Teo
considera necesario que a Corp oración Municipal se pronuncie no seu conxu nto e
transmita as sú as apreciación s e consideracións ás autoridades competentes.=A Lei 9/2002
de Ordenación Urbanística e protección do Medio Rural de Galicia, establece no artigo 41, punto 2,
apartado c):” Concluida a información pública, o concello remitiralle o expediente completo

tramitado á Consellería competente en materia de ordenación do territorio e urbanismo,
incluíndo as alegación presentadas e os informes dos técnicos municipais e do órgano
municipal que teña atribuída a competencia para outorga-la licencia de obra. ”= Diante das

importantes consecuencias de carácter socioeconómico, medioambiental, político e de ordenamento
territorial que a planta conleva, o Grupo Municipal do BNG de Teo considera necesario que a
Consellería conte coa opinión e consideracións do máximo órgano de representación colexiada da
corporación, o Pleno municipal.=Polo anteriormente exposto, o grupo municipal do BNG propón ó
Pleno a adopción do seguinte acordo:=O Pleno Municipal do Concello de Teo asume como propias as
alegacións de carácter xeral e de carácter técnico presentadas polo BNG ó Anteproxecto para
Planta de Reciclaxe deResiduos da Construcción e Demolición promovida pola
em presa GALICORTE S.L. no Lugar de Picotos-Cornide-Calo (que se adxuntan como
anexo nesta moción) e remítellas no nome da corporación municipal á Consellería de
Política Territorial obras públicas e vivenda.”-O Sr. Alcalde dá resposta a esta moción, decindo o que literalmente segue:”A
tramitación de Licencias é un procedemento regulado, no que están definidos tódolos pasos a
dar no expediente, así como as respectivas competencias en cada un deles. Segundo a Lei 9/2002,
de Ordenación do Territorio e Protección do Medio Rural, a competencia para o expediente de
referencia está compartida entre o concello e a Comunidade Autónoma, polo que son precisos os
informes das dúas administracións.=Polo tanto, o concello, como institución, debe axustar os seus
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actos ás prescripcións legais e regulamentarias de aplicación, sen que sexa procedente expresar
opinións persoais ou políticas. A única posibilidade que deixa a lei para emitir opinións sería a
necesidade do Informe do órgano competente, que podería reflictir dalgún xeito as inquedanzas ou
as preocupacións dos veciños por unha actividade determinada.=De calquera xeito, a
competencia para autorizar este tipo de obras en solo rústico corresponde á Xunta de
Galicia, que emite informe que, de ser negativo, (como xa ocorreu en reiteradas ocasións neste
concello), é vinculante. E, incluso no caso de ser favorable, inda a comunidade autónoma ten a
competencia para un segundo informe: o medioambiental, que emite a consellería correspondente á
vista do proxecto e os informes técnicos do expediente. Consideramos, polo tanto, que non
procede un pronunciamento do Pleno en canto á legalidade das instalacións solicitadas pola
empresa Galicorte, S.L., por non ser competencia deste órgano e por tratarse dun
procedemento regulado no que se están a seguir escrupulosamente tódolos pasos previstos na
normativa de aplicación. Nembargantes, unirase ó expediente a reclamación formulada polo Grupo
Municipal do BNG.”
O Sr. Alcalde segue dicindo que estiveron aquí uns veciños e que cre que ningún dos presentes
está a favor desa planta. Dá lectura ó acordo da Comisión de Goberno celebrada o pasado vinte e catro
de novembro, e que copiado literalmente, di o que segue:
“12.-ACORDO RELATIVO Á SOLICITUDE DE LICENCIA PARA A
INSTALACIÓN DUNHA PLANTA DE RECICLAXE
DE RESIDUOS DE
CONSTRUCCION E DEMOLICION, A SITUAR NO LUGAR DE CORNIDE-CALO .VISTA a solicitude formulada por D. Santiago Caldelas Duarte, en nome e
representación da empresa Galicorte, S.L., de solicitude de licencia para a instalación dunha planta de
Reciclaxe de Residuos da Construcción e Demolición, a situar no lugar de Comide, parroquia de Calo.---VISTO o resultado da exposición pública, na que se presentaron as alegacións que se indican: --------- Día 10110/03, Camilo Carballal, S.L., opoñéndose á instalación en base ós dereitos de
Concesión Mineira da que son titulares.-------- Día 10/10/03, veciños do lugar de Comide, opoñéndose á instalación, en base ós
requisitos establecidos pola Lei 9/2002, de Ordenación do Territorio e Protección do Medio Rural
de Galicia, por canto se pretende levar a cabo a instalación a menos de 1.000 metros
do núcleo de poboación, que a construcción pretendida sitúase no punto de unión de dúas
estradas, que soportarían un incremento do tráfico de máis de 40 camións diarios,
e que admitirá residuos de alta perigosidade, (contaminación de acuíferos).------- Día 10/10103, veciños do lugar de Mouromorto, alegando que está a 750 metros do lugar no que
se pretende a instalación da planta, considerando que vulnera a Lei 1/1995, de
Protección Ambiental.------- Día 13/10/03, o Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego, presentando
dous escritos de alegacións de carácter xeral, (legais, medioambientais e técnicas).------ Día 14/10/03, María Jesús Castro Rivas, da Casa Grande de Comide, opoñéndose á
instalación.-- Día 16/10/03, Sociedade de Cazadores de Teo, opoñéndose á instalación.------- Día 16/10/03, Veciños de Texexe, presentando escrito de alegacións opoñéndose
á instalación.
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- Día 16/10103, dos veciños de Osebe, Casalonga, Pedreira e Vilaverde, manifestando
que teñen nas proximidade do lugar no que se pretende a instalación unha captación de augas que os
abastece de auga potable e que podería verse contaminada pola actividade. ------- Día 24/10/03, Dirección Xeral de Turismo, emite informe interesando reubicación da
industria.VISTO o informe do Arquitecto Técnico Municipal, no que se pón de manifesto a
normativa de aplicación e as competencias para a autorización dende o punto de vista
urbanístico, que está suxeita ó informe previo e vinculante da Consellería de Política
Territorial, Obras Públicas e Vivenda.-------VISTO o estado procedemental do expediente, a Comisión de Gobemo considera que debe emitir
INFORME DESFAVORABLE, remitindo o expediente completo ó órgano competente da Comunidade
Autónoma para que emita o preceptivo informe.”---O Sr. Sisto Edreira manifesta que a intención do seu grupo é expresar que esto non é só
cuestión do grupo de goberno, e que retirarán esta moción se se apoia unanimemente a decisión
da Comisión de Goberno.----O Sr. Leis opina que este é un tema delicado, que suscita moitas dúbidas, xa que esta é
unha actividade presuntamente favorable para o medio ambiente, que sen embargo se pode
convertir nunha actividade que vaia contra o medio. Cre que fai falla moita prudencia e sentido
común, xa que hai que dar unha solución ós verquidos e buscar unha saída ós problemas
plantexados. Segue dicindo que é norma do seu grupo non pronunciarse nunca mentras un tema
están en fase de alegación, salvo que non haxa ningún pronunciamento veciñal. Manifesta que
neste momento non cren oportuno pronunciarse ó respecto, xa que di que o protagonismo debe
ser dos veciños e que as forzas políticas deberían pronunciarse cando sexa a decisión definitiva.
Di que eles se comprometeron con algúns representantes veciñais a non facer un
pronunciamento público mentras non se faga un pronunciamento veciñal, polo que de momento
se van abster.A Sra. Bugallo dille que as alegacións veciñais xa foron remitidas, e o Sr.
Secretario manifesta que o concello ten que continuar co expediente.--O Sr. Sisto manifesta que a única intención que teñen é que se asuma colectivamente o
acordo da Comisión, e que o seu grupo retira a moción. Di que o BNG se move e que non
agarda a que pasen as cousas, e que o seu grupo apoia e felicita a iniciativa da Comisión de
Goberno. Segue dicindo que as alegacións son todas desfavorables e opina que é moi grave que
por culpa do grupo municipal do PSdeG-PSOE non se poida apoiar esto por unanimidade, xa
que se trata de escoitar obxectividades.--------O Sr. Leis pregunta que é o que se está debatindo, se as alegacións ou a decisión da
Comisión de Goberno. Di que el non se pode pronunciar se non coñece as alegacións, que se
fan para correxir defectos. Pregúntalle ó sr. Alcalde que pasará se o día de mañán se volve a
traer este tema e non ten ningún incumplimento. O Sr. Alcalde respóndelle que ese é un acto
reglado, e que non quedaría máis remedio que darlle licencia. O Sr. Leis di que o seu grupo non
acude nunca a unha xuntanza veciñal á que non foran chamados, e que mentras non se lles
comunique a decisión dos veciños sobre as súas alegacións, que non se van pronunciar.O Sr. Parajó manifesta que os concelleiros do BNG xa dixeron que retiraban a moción, e
que había que facer un apoio do pleno á decisión da Comisión de Goberno para incorporar este
documento ó expediente e mandar todo á Consellería. Opina que aquí hai que “mollarse” e
apoiar o acordo da Comisión de Goberno.------
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O Sr. Leis di que o seu grupo está disposto a apoiar a decisión da Comisión de Goberno,
xa que eles si tiveron oportunidade de estudia-las alegacións.-O pleno do concello, por unanimidade dos dezaseis asistentes, sendo o número legal o
de dezasete, acorda presta-lo seu total apoio á Comisión de Goberno polo acordo adoptado
neste tema.
O Sr. Presidente inquire se algún dos grupos ten algunha moción para presentar pola vía
de urxencia, e o Sr. Leis responde que o seu grupo ten unha.---10.-MOCION PSdeG-PSOE-DECLARACION INSTITUCIONAL VIOLENCIA
DE XENERO .-------O pleno do concello, por unanimidade dos dezaseis asistentes, sendo o número legal o
de dezasete, acorda aprobar a urxencia e incluir na orde do día a moción do PSdeG-PSOE
“Declaración institucional sobre a violencia de xénero”, á que dá lectura o Sr. Leis, e que
copiada literalmente, di o que segue.”Na maioría dos países cada ano, a data do 25 de
novembro convértese nun día de denuncia sobre das situacións de violencia que se exercen contra das
mulleres e de reflexión e sensibilización da sociedade fronte das continuas vio lacións
dos dereitos humanos das mulleres, nenas e adolescentes de todo o mundo.=Esta violencia adquire
diferentes formas, dende os malos tratos psicolóxicos e físicos ata as mutilacións xenitais e
tráfico de mulleres e nenas. É dicir, a violencia de xénero responde a comportamentos
derivados das relacións de poder que historicamente diferenciaron a homes e mulleres.=Por iso,
unha sociedade na que exista violencia de xénero é unha sociedade que está dificultando o
pleno desenvolvemento dos obxectivos de igualdade, liberdade e desenvolvemento individual das
persoas, e en especial das mulleres e nenas.=En España, e mais concretamente no noso país, desde
fai anos estamos asistindo a un proceso de visualización social do problema que representa
a violencia de xénero, e o número de mulleres asasinadas segue a medrar alarmantemente ano
tras ano. Por outra parte, o incremento no número de denuncias ven confirmar que a violencia
de xénero, é xeralizada e increméntase sen distinción algunha en función da situación
económica, social ou familiar das mulleres.=Para erradicar esta lacra social, necesítanse
instrum entos legais, políticos e económicos que afronten e respondan realmente ás
necesidades e os dereitos das mulleres. Cómpre subliñar que neste proceso de erradicación da
violencia, son cada día máis os homes que amosan unha postura activa en contra da violencia de
xénero, colaborando desde posicións moi firmes como defensores dos dereitos das mulleres, en
definitiva, da igualdade entre homes e mulleres.=Consideramos un paso adiante a presentación no
Congreso de Deputados e a aprobación por parte de tódolos grupos parlamentarios, da Orde de
protección de las víctimas de la violencia doméstica, un instrumento que non será útil se non conta
cos recursos suficientes e necesarios, tanto no ámbito xurídico como no policial e por
suposto no asistencial e preventivo, para que a súa posta en marcha poida garantir os
dereitos das mulleres.=Por último, porque a tolerancia CERO cara a violencia contra das mulleres
ten que ser unha constante na actividade municipal e porque é responsabilidade de toda a
sociedade acabar con esta lacra, esta Corporación Municipal aproba a seguinte
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL e reitera o seu com prom iso de im pulsar,
desenvolver, por en práctica e velar polo seu cumprimento en tódolos termos da moción
aprobada na sesión plenaria de 27 de decembro de 2002, polo que se acordaba a adhesión
ó protocolo xeral de actuacións no ámbito local contra da violencia de xénero asinado polo
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FEGAMP e a Consellería de Familia e Promoción do Emprego, Muller e Xuventude, que literalmente
manifestaba:"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:= l.- 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.= 2.Publicidade axeitada do teléfono 900 400 273 de atención ó muller as 24 horas do
día.=3.- Posta a disposición de dirección telefónicas e servicios de atención específica
en materia de violencia de xénero.= 4.- Colaboración cos Centros de I nformación ó Muller da
comarca para a realizaci ón de xornadas de prevención da violencia.= 5.- Colaboraci ón na
formación dos membros da policía local e técnicas/os locais en temas de xénero e prevención da
violencia.=6.- Coordinaci ón con outras entidades ou organismos para solventa-las
necesidades das mulleres víctimas de violencia, dentro das competencias propias de cada
colectivo.= 7.-Colaboraci ón na s situaci óns 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.= 8.-Elaboraci ón, na
medida das súas posibilidades, dos seus Plans de I gualdade e nos que se especificar ían
as actuaci ón a realizar nos casos de violencia.”.-------A Sra. Bugallo manifesta que o seu grupo está de acordo coa moción, e que, como muller
tamén a apoia, porque o día a día demostra ser cada vez máis perigoso, e que hai cada vez máis
mulleres asasinadas. Di que se adhiren á moción, pero non un tema de aniversarios, senón pola
situación que sofre ametade da poboación mundial.--O Sr. Parajó móstrase de acordo coas palabras da Sra. Bugallo, que está en contra de todo tipo
de violencia e que esta inicitaiva se debería repetir tódolos anos.------O pleno do concello, por unanimidade dos dezaseis asistentes, sendo o número legal o de
dezaset, acorda aprobar a moción transcrita anteriormente.---11.- ROGOS E PREGUNTAS .-----Toma en primeiro lugar a palabra o Sr. Noriega, e :----1.- Pregunta se hai contemplada unha partida presupostaria nos orzamentos do 2004
para unha gardería en Cacheiras, e respóndeselle que se estivo mirando o tema, pero que a
infraestructura terá que facela a Consellería.--2.- Pregunta se é certo o rumor de que o ex concelleiro Miguel Hombre está en nómina
deste concello, e respóndeselle que eso non é verdade.Toma agora a palabra o Sr. Sisto, e:---1.- Di que no noso concello existe moito descontrol a nivel de carteis anunciadores, xa
que hai empresas que incluso os colgan dos carteis públicos. Respóndeselle que xa se
empezaron a retirar, e que incluso os está retirando a Deputación.------2.- Expresa o rogo de que se reduza o tempo de emtrega das actas das comisións de
goberno, que lles chegan con retraso.3.- Pide que se considere a colocación dun contedor de papel para Cacheiras, na zona da
Caixa Galicia. O Sr. Alcalde pide que se tome nota, e di que se está cambiando de empresa, e
que xa se iniciou o expediente para rescindirlle o contrato á actual empresa encargada do
servicio, que non cubre co seu cometido.-------
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4.- Manifesta que os veciños de Cornide non teñen un lugar onde xuntarse, e que
habería que mirara a posibilidade de deixarlles a antiga escola. Respóndeselle que a antiga escola
a está usando desde fai anos a ANPA do C.P.R.A. de Teo.--Toma a continuación a palabra a Sra. Amieiro, e:-------1.- Manifesta que parece que houbo unha posible invasión da finca dos depósitos de
auga dos Tilos por parte dun veciño, que pechou a súa finca sen deslinde, e que se cortaron
pinos e se escavou. O Sr. Alcalde respnde que cre que esa casa está xa no Concello de Santiago,
pero pide que se tome nota do tema.--Toma neste momento a palabra o Sr. Leis, e.--1.- Pregúntase, tal e como se falou hoxe no pleno, cál é a zona do concello que lle ten
asignada o Sr. Alcalde ó grupo socialista.-----2.- Di que durante moitos días estivo saíndo turbia a a auga da traída municipal nas
zonas de Cacheiras e Os Tilos. Respóndeselle que o río estivo moi movido polas últimas
choivas, e que houbo unha rotura, pero que se está subsanando.
3.- Expresa o rogo de que se pinten as zonas de bus en Parque Montouto e Os Tilos.-----4.-Di que hai varios edificios de Cacheiras, pertencentes á mesma promotora
inmobiliaria, que non contan con licencia de primeira ocupación e que sen embargo xa teñen
negocios abertos. O Sr. Alcalde pide que se tome nota.
5.- Manifesta que están agardando o dictame do Sr. Secretario sobre o Regulamento
Orgánico, do que se falou no pleno anterior.--6.- Pregunta cál é a valoración política sobre o informe do Consello de Contas sobre o
exercicio do ano 2000. Respóndeselle que aínda non se mirou, pero que o Concello se ratifica
nas alegacións que fixo.------7.- Di que lle gustaría que se solicitase un informe xurídico ou se fixese un dictame por
parte do Secretario sobre o que é competencia do pleno e o que non o é.--------8.- Pregunta se o alcantarillado da Urbanización “Augas Mansas” está feito e se o fixo a
empresa. O Sr. Alcalde responde que cre que si, pero que os técnicos teñen máis datos sobre
esto.9.- Manifesta que nas anteriores sesións plenarias algún concelleiro usou unha certa
linguaxe “matonil”, unhas ameazas verbais a outros membros da corporación, e rógalle ó Sr.
Alcalde vele para evitar estas situacións. O Sr. Alcalde respóndelle que esta é a primeira noticia
que ten sobre este tema.------10.- Roga que se fagan as correspondientes retencións de Facenda nas dietas que cobran
os concelleiros por asistencia ás diferentes sesións, e o Sr. Alcalde pide que se tome nota.-------Toma agora a palabra o Sr. Conde Tarrío, e:---1.- Pregunta ónde se vai asenta-la nova aula de agricultura ecolóxica, e respóndeselle que
seguramente na escola de Lampai, que está arranxada, e senón noutro lugar do concello, onde
se estime máis convinte. O Sr. Conde pregunta se xa está aberto o prazo de matrícula, e
respóndeselle que esa información a ten o técnico de desenvolvemento local.--2.- Di que o noso concello non participou no premio AGADER, e que debería
considerarse participar nestas cousas, porque suporía unha boa publicidade para o concello e é
algo proveitoso. O Sr. Alcalde responde que non ten datos sobre o tema neste momento.--------3.- Manifesta que actualmente, a parada de bus na Pedreira está diante da casa da familia
Guerra, e pide que se contemple a posibilidade de poñela despois da pista do Castañal, para
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poñela o máis cerca posible para as persoas que teñen que cruzar. O Sr. Alcalde responde que
xa o outro día se falou deso coa empresa de autobuses, e o Sr. Parajó intervén para dicir que
posiblemente se vaia a poñer enfrente da que hai agora, que se está tratando de poñer outra, e
que a que está máis arriba é cuestión do Concello de Ames.---4.- Di que tamén na zona da Pedreira se fundeu o asfalto, e o Sr. Alcalde respóndelle que
lle botaron un recheo, e que hai que ir reparar aquelo.O Sr. Castroagudín di que se fundiu por
onde se puxo o alcantarillado, e que aquelo está perigoso, polo que se vai ir reparar.---5.- Manifesta que non lle chegou a tempo a invitación para asistir á Festa de Sta. Cecilia,
e respóndeselle que se falou de chamar a tódolos concelleiros por teléfono ou de mandar á
policía local a levalas, pero que a partir de agora vai pedir que cada vez que chegue unha
invitación para a corporación, a fagan chegar de xeito nominal, para eviatar estas cousas.--------6.- Di que hoxe tivo que baixar do coche, e que tiveron que recoller botellas que había
xiscadas en Carballal, e que tamén se tiramn alí colchóns e mobles vellos. O Sr. Alcalde
responde que esa situación se produce en todo o concello. O Sr. Conde opina que non é culpa
do concello, pero que algo haberá que facer. O Sr. Alcalde pide que se tome nota.7.- Manifesta que remata cunha pregunta que lle deixou encomendada o Sr. Tallón, e
que é cómo vai o tema da ponte de Sestelo. Respóndeselle que o Sr. Castroagudín xa estivo no
notario, que anda retrasado porque lle marchou un empregado, e que xa están feitos os
documentos.Toma finalmente a palabra o Sr. Rego, e.-------1.- Di que na estrada de Solláns a Milladoiro, na saída da pista de Lamas, coas choivas
baixa moita terra e aquelo representa un perigo, polo que roga que se mire. O Sr. Alcalde pide
que se tome nota.----2.- Manifesta que o pequeno cruceiro que hai na aldea da Xesta está cheo de silvas e
herbas, e que habería que adecentalo. Respóndeselle que está situado nunha finca particular, e
que se está mirando a ver se Concentración Parcelaria lle dá ó Concello nesa zona para
adecentala.--3.- Di que antes se aprobou unha declaración institucional sobre a violencia de xénero,
por mor da celebración o día vinte e cinco de novembro. opina que se poderían facer máis
cousas, e que quizais se lle podería preguntar sobr eesto ós nosos Servicios Sociasi.
Respóndeselle que xa están incluidas actividades dentro dos plans dese departamento, como
charlas de policías, seminarios de autoestima, etc., e que esto xa aparace contemplado no Plan
Concertado.--

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

