BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DO CONCELLO QUE
TIVO LUGAR O DÍA 31 DE XANEIRO DE 2006.
No salón de plenos da Casa Consistorial do Concello de Teo ( A Coruña ), sendo as dez horas
do día 31 de xaneiro de 2006, reuníronse en primeira convocatoria os señores concelleiros de
seguido relacionados, baixo a presidencia do Sr. Alcalde D. Armando U. Blanco Martínez, co
obxecto de celebrar sesión ordinaria correspondente ó día da data para a que foron
previamente citados.
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. Carmen Diéguez González.
D. Xosé Ignacio Iglesias Villar.
D. Alexandre Leis Carlés.
D. Germán Antonio Conde Tarrío.
D. Manuel Tallón Mesías.
D. José Carlos Rego Jorge.
D. F. Manuel Parajó Liñares.
Secretario:
D. Javier Nieves González, Secretario do Concello.
Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución do Pleno,
polo Sr. Alcalde declarouse público e aberto o acto, adoptándose os seguintes acordos
conforme á seguinte orde do día que figura na convocatoria:
1º) APROBACIÓN, SE PROCEDE, DOS BORRADORES DAS ACTAS DAS SESIÓNS DE
DATAS: 29.11.2005 E 07.12.2005.
Sometidos a votación o Pleno do Concello por unanimidade dos dezasete membros que
legalmente o compoñen acorda aprobalos sen ningunha rectificación.
2º) ELECCIÓN DE XUÍZ DE PAZ TITULAR.
Polo Sr. Alcalde sinálase que vaise ausentar do salón de plenos porque un dos candidatos
presentado é familiar, polo que teño que absterme.
Ausentado o Alcalde, preside a sesión o 1º Tenente de Alcalde Sr. Castroagudín Valladares.
Dada conta do dictame da Comisión Informativa de Réxime Interno e Persoal e da emenda
presentada polo grupo municipal do BNG e sometida a votación a mesma o Pleno do
1

Concello con doce votos a favor dos grupos municipais do PP(7), BNG(4) e Mixto(1), e catro
abstencións do grupo municipal do PSG-PSOE (4) acorda aprobar a emenda presentada que
na súa parte dispositiva di:1. Que no Pleno municipal do martes 31, a elección e nomeamento
do Xuíz de Paz titular do Xulgado de Paz de Teo se faga mediante un proceso aberto, isto é,
permitindo que cada un dos concelleiros/as poida votar a calquera dos tres candidatos/as.
Consecuentemente, de non acadar a maioría absoluta dos votos ningún dos candidatos/as na
primeira votación, procederíase a unha segunda votación entre os dous candidatos/as que
obtiveran maior número de votos (na primeira votación).
Debate:
O Sr. Concelleiro Noriega Sánchez sinala que o BNG presentou emenda no senso de que o
procedemento fose aberto como noutras ocasións e que seguen sen entender como se traia
unha proposta pechada; que o procedemento aberto é conforme ó principio de igualdade de
todos os candidatos; engade que este grupo non ten ningún candidato e consideramos que a
función do Sr. Naveira é de agradecer, pero pensamos que é necesario unha ruptura
xeracional; que en principio vánse abster pero se hai unha proposta maioritaria a favor doutro
candidato a apoiarán, e que se necesitan nove votos e senón o nomerá o Tribunal Superior de
Xustiza de Galicia, e remata sinalando que son conscientes que un candidato é un familiar do
Alcalde e exconcelleira do PSG-PSOE á que incluso votarían a favor a pesar dos
enfrontamentos que tiveron.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que Angélica Blanco preséntase como persoa, non como
familiar e pensa que é máis correcto a votación secreta; engade que a posición do PSG-PSOE
é de abstención para os tres candidatos porque ningún lle parece o candidato idóneo e que é
preciso un proceso de renovación neste tipo de cargos.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que vai votar a Angélica Blanco, compañeira de
partido en anteriores mandatos.
O Sr. Concelleiro Noriega Sánchez sinala que pensan que é necesario romper coa situación
existente neste Concello respecto ó posto de Xuíz de Paz, que ten que entrar aire novo;
engade que cun candidato este grupo tivo grandes enfrontamentos pero que incluso estarian
dispostos a votar ó seu favor, que absteranse pero co compromiso de voto a favor dalgún dos
candidatos, con exclusión do Sr. Naveira que leva trinta anos, e co que non teñen ningunha
cuestión persoal.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que ningún dos candidatos me parece que represente ese
proceso de renovación e que nos atopamos nunha situación de bloqueo por culpa do grupo
de goberno, e que lle gustaría escoitar as razóns do PP para apoiar ó Sr. Naveira.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que no primeiro turno explicou o seu voto e que non
se pode dicir non a todo, e remata sinalando que na segunda votación votará para que se elixa
no Pleno ó Xuíz de Paz.
Votación e resultado:
Realizada a 1ª votación entre tres candidatos presentados deuse o seguinte resultado:
1) Jorge Padilla Campos:16 abstencións dos grupos do PP(7), BNG(4), PSG-PSOE(4) e
Mixto(1). Votos a favor:0. Votos en contra:0.
2) Angélica Blanco Fernández:Votos a favor:1, do grupo Mixto. Votos en contra:0.
Abstencións:15, dos grupos do PP(7), BNG(4), PSG-PSOE(4).
3) Jesús Naveira Pequeno: Votos a favor:8, dos grupos municipais do PP(7) e Mixto(1).Votos
en contra:4 do grupo do BNG. Abstencións:4, do grupo do PSG-PSOE.
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Realizada a 2ª votación dos dous candidatos máis votados deuse o seguinte resultado:
1) Angélica Blanco Fernández:16 abstencións dos grupos do PP(7), BNG(4), PSG-PSOE(4) e
Mixto(1). Votos a favor:0. Votos en contra:0.
2) Jesús Naveira Pequeno: Votos a favor:8, dos grupos do PP(7) e Mixto(1).Votos en
contra:4, do grupo do BNG. Abstencións:4 do grupo do PSG-PSOE.
Polo 1º Tenente de Alcalde, Alcalde en funcións, se sinala que en consecuencia non acadando
ningún dos candidatos o quórum da maioría absoluta do número legal de membros da
corporación, remitiráse certificado do actuado neste Pleno ó Tribunal Superior de Xustiza de
Galicia para que proceda ó nomeamento do cargo de Xuíz de Paz titular do Xulgado de Paz
de Teo.
3º) APROBACIÓN DA PROPOSTA DA ALCALDÍA REFERENTE Á APROBACIÓN
DEFINITIVA DE ESTUDO DE DETALLE.
Incorpórase ó Pleno o Sr. Alcalde pasando a presidilo.
Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, dáse lectura ó dictame da Comisión Informativa de
Urbanismo.
Dada conta directamente da proposta dictaminada que ten o seguinte contido:
Visto o expediente tramitado a instancia de D. Francisco Javier Amenedo Ansede, con NIF:
76.568.387-F, en representación de Mahia Inmobiliaria S.L. con CIF:B-15.525.983, de Estudo
de Detalle na estrada de Fixó, en As Galanas, Calo-Concello de Teo, segundo proxecto
redactado polo arquitecto Francisco J. Amenedo Ansede, de data novembro de 2005, tendo
por obxecto o de reflexar e recoller dentro da normativa a modificación da rasante da pista ou
estrada que une a N-550 co núcleo de Fixó, motivada pola configuración da nova rotonda a
executar na intersección dos viais. A necesidade, posición e forma de dita rotonda quedou
xustificada e fixada no “ Proxecto de ordenación de accesos da estrada N-550( no PK
69+0,70, marxe esquerdo) da urbanización do SAUR.2 -As Galanas”, asinado polo enxeñeiro
de camiños, canles e portos D. Manuel Ordax-Avecilla Vázquez. Dito proxecto foi requirido
pola Demarcación de Estradas de Galicia-Ministerio de Fomento, a cal emitiu autorización en
data 28.04.2005 fixando os requirimentos, condicións e esquema que se habrían de cumprir.
Resultando que a Xunta de Goberno Local en sesión de data 14.11.2005 acordou aprobar
inicialmente o Estudo de Detalle referenciado obrante no expediente, e someter o expediente
a información pública.
Resultando que o expediente foi sometido a información pública para a presentación de
alegacións polo prazo de vinte días hábiles mediante anuncio que se publicou no Diario
Oficial de Galicia do 30.11.2005 e no xornal El Correo Gallego do 22.11.2005 e non se
presentou ningunha alegación.
Visto o informe do arquitecto técnico municipal do 10.11.2005 onde se sinala que no
proxecto condicionado polo Ministerio de Fomento, fíxase unha cota relativa para a conexión
da pista que une Fixó coa estrada N-550 de + 105,573 dado que a rotonda non pode ter unha
pendente superior ó 3%, o que supón unha elevación sobre a rasante actual de +1,359 m., e
que a nova rasante queda definida por dous puntos invariables, que non contradín as
condicións das cotas fixadas nas normas subsidiarias aprobadas definitivamente o 19 de
agosto de 1996; por un lado a cota relativa actual da pista de Fixó no cruce coa pista que da
acceso ó SAUR-2 que é de +98,689 (+173,80 das NNSS) e por outro a que fixa o Ministerio
de Fomento no entronque coa N-550, sendo a rasante lóxica a liña recta que une estes puntos,
e que o Estudo de Detalle presentado ten por obxecto reaxustar as rasantes fixadas nas
normas subsidiarias afectando unicamente á cota da rasante de conexión coa estrada N-550, e
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que o Estudo de Detalle presentado adecúase ó establecido no art. 73 da Lei 9/2002, do 30 de
decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia, propoño ó Pleno
do Concello a adopción do seguinte acordo:
1º) Aprobar definitivamente o Estudo de Detalle referenciado obrante no expediente, de
acordo co previsto no artigo 86.2º da Lei 9/2002, de 30 de decembro, de ordenación
urbanística e protección do medio rural de Galicia, e o artigo 22.2 c. da Lei 7/1985, de 2 de
abril, reguladora das bases do réxime local.
2º) Dar traslado dunha copia autenticada de dous exemplares do instrumento definitivamente
aprobado á Dirección Xeral de Urbanismo da Consellería de Política Territorial, Obras
Públicas e Transportes, en cumprimento do disposto no artigo 92.3º da Lei 9/2002,
instrumentos debidamente dilixenciados conforme se aprobaron definitivamente.
3º) O acordo de aprobación definitiva do planeamento deberá publicarse no prazo dun mes
desde a súa adopción, no Diario Oficial de Galicia, e o documento que conteña a normativa e
as ordenanzas, no Boletín Oficial da Provincia, para xeral coñecemento e para a súa entrada
en vigor de acordo co artigo 92 da Lei 9/2002.
Debate:
O Sr. Concelleiro Sisto Edreira sinala que non entramos a valorar a viabilidade do mesmo,
sobre se é o mellor que hai que facer, seguramente sexa a solución máis correcta, pero o
procedemento é incorrecto, porque se fixo a posteriori e por iso votarán en contra.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que este é un exemplo máis da política de doble raseiro;
engade que o 8 de outubro de 2004 Mahía pide licenza e en abril concedeuse a licenza e
debería de pedirse o estudo de detalle nese intre; o 8 de setembro de 2005 o PSG-PSOE
presenta denuncia sobre as obras que se estaban a realizar e que estas fotos demostran a
ilegalidade manifesta e un particular presentou denuncia por estes mesmos feitos, desde o 8
de setembro de 2005 ata o 14 de novembro de 2005 pasan practicamente dous meses, hai
unha ilegalidade manifesta e o equipo de goberno non actúa; engade que ademais actúa
nunha vía pública sen que conste licenza municipal, vostedes non tomaron ningunha medida
e permitiron que as obras seguiran e hai un informe municipal dicindo que as obras non se
axustan á licenza concedida.
Engade que o 25 de novembro de 2005 aparece a orde de paralización, dous meses e medio
despois da denuncia, pero é que nin siquera se cumpriu esa orde de paralización, hoxe en día
están finalizadas e hai incumprimento tras incumprimento.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que no seu momento se deu licenza para construir
catro chalés que se deu en consonancia coa normativa daquela zona, e pasou que ó enviar o
expediente a Fomento pola estrada, Fomento esixía rectificar o proxecto esixíndoselle
beirarrúas e cambio de rasante e a partir de aí por ter que facer unha rasante diferente tivo que
tramitarse o estudo de detalle e que a rasante está quedando bastante mellor que como estaba
antes, incluso lles esixiron beirarrúas, asfaltado e facer unha rotonda e por iso tivo que
tramitarse o estudo de detalle e houbo orde de paralización cando se comprobou que non
podían facelo como o estaban a facer.
O Sr. Concelleiro Noriega Sánchez sinala que fan mal uso do estudo de detalle, que o
procedemento correcto non é este.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que aquí hai unha infracción urbanística e vostedes non
cumpriron a orde de paralización, non me diga que Fomento lle esixe asfaltar a Mahía porque
4

esta é unha vía do Concello, vostedes non executaron a paralización das obras, cos poderosos
miramos para outro lado e cos débiles si que actuan.
Engade que non hai vixiancia urbanística e que a teñen que facer vostedes, vostedes actuaron
en función de denuncias, ¿onde está a licenza para que actúe esta empresa constructora en vía
pública?, ¿van levar adiante o expediente de resposición da legalidade urbanística e o
sancionador?.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que a política de urbanismo traelo frito a vostede Sr.
Leis, non a política urbanística senón o representante do Concello en urbanismo, conmigo
non pode; engade que ese señor que presentou a denuncia estivo en urbanismo e se lle
informou e quedou satisfeito coa información; para vostede todo está mal, e remata sinalando
que cando vostede sepa de urbanimso fale, mentras vaia a clase.
Votación e resultado:
Sometida a votación a proposta dictaminada, dáse o seguinte resultado:
Votos a favor: 9, dos grupos municipais do PP (8) e Mixto (1).
Votos en contra: 8, dos grupos municipais do BNG (4) e do PSG-PSOE(4).
Abstencións:0.
Queda aprobada a proposta da Alcaldía nos seus propios termos.
4º) APROBACIÓN DA PROPOSTA DA ALCALDÍA SOBRE A ADHESIÓN DO
CONCELLO Á FUNDACIÓN PÚBLICA REFUXIO DE ANIMAIS DE SANTIAGO DE
COMPOSTELA.
Dada conta directamente da proposta dictaminada pola Comisión Informativa de Obras e
Servizos, que ten o seguinte contido:
I) Exposición de motivos:
Cada vez é máis importante e adquire unha maior dimensión a problemática derivada do
abandono de animais nos diferentes termos municipais do noso entorno. Así se pon de
manifesto cada vez que este problema é tratado nas xuntanzas de calquera tipo nas que
coinciden representantes municipais dos concellos da nosa zona, nomeadamente da
Mancomunidade de Santiago de Compostela.
A actual lexislación que rexe na nosa Comunidade Autónoma, establece que os concellos
recollerán os animais abandonados e os reterán ata que sexan reclamados, acollidos ou
sacrificados. Concretamente a Lei 1/93 de Protección dos animais domésticos e salvaxes en
cautividade establece no seu artigo 11.1 que “os concellos recollerán ós animais abandonados
e os reterán ata que sexan reclamados, acollidos ou sacrificados”.
Dende os diferentes concellos téñense ideado ou posto en práctica diferentes fórmulas para
atallar as consecuencias desta problemática que, aínda sendo máis acusada nos concellos
máis grandes, non deixa de ser de preocupación para todos, independentemente do seu
tamaño ou poboación.
O Concello de Santiago de Compostela está levando a cabo os trámites de carácter
administrativo e legal, para constituír oficialmente unha fundación de interese galego para o
refuxio de animais, que se rexerá polos estatutos que aparecen reproducidos na
documentación que forma parte do expediente desta sesión plenaria, e que acompaña a esta
proposta.
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Nos devanditos estatutos, no seu artigo 2º adicado á “adhesión doutros concellos” faise a
previsión de que podan incorporarse á fundación aqueles concellos limítrofes a Santiago ou
membros da Mancomunidade da área de Compostela que o soliciten, previo acordo dos
respectivos Plenos municipais, indicando que o período mínimo de permanencia destes
concellos será de dez anos.
Tamén se indica nese mesmo artigo que o Padroado da Fundación decidirá por maioría a
integración dos devanditos concellos, establecendo as aportacións aos gastos de
funcionamento, en proporción ó seu número de habitantes de dereito.
En tal sentido, segundo o estudo económico que tamén se acompaña na documentación que
forma parte do expediente deste asunto, o cálculo estimado de custes e de cotas de
participación dos concellos, ronda a cantidade de 1 € por habitante e ano, resultado de dividir
os gastos fixos entre número de habitantes previsibles no seu ámbito. A isto habería que
engadirlle os gastos variables, derivados dunha estancia media de sesenta días por animal.
En todo caso, estas contías non son máis que estimacións feitas en hipóteses bastante
negativas, xa que non se están a ter en conta posibles, e previsibles, ingresos derivados da
facturación doutros servizos, de subvencións, axudas, doazóns, legados e herdanzas
aceptadas,...
Tendo en conta todo o exposto, esta Alcaldía formula ó Pleno a seguinte
II) Proposta de acordo:
1º) Solicitar do Padroado da Fundación Pública Refuxio de Animais de Santiago de
Compostela a incorporación do Concello de Teo á devandita Fundación, por un período de
dez anos, de acordo co recollido no artigo 2º dos seus estatutos, comprometéndose o
Concello de Teo a realizar as aportacións aos gastos de funcionamento que lle correspondan
en proporción ó seu número de habitantes de dereito e ó número de animais recollidos no
noso termo municipal con entrada e estancia no refuxio.
2º) Facultar ó Alcalde-Presidente, para realizar cantas xestións e actuacións sexan precisas
para a plena efectividade do acordado.
Debate:
Pola Alcaldía explícase que este tema tratouse na Mancomunidade para que os concellos
poidesen prestar mellor este servizo.
O Sr. Concelleiro Noriega Sánchez sinala que están a favor.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que estamos de acordo absolutamente e que isto é algo
que víñamos esixindo desde fai tempo, porque pagábamos case 70.000 das antigas pesetas
por cada can retirado e saían caros.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que se antes se pagaba iso era porque non había
ningunha empresa e tiña que vir unha de Coruña como a outros concellos, pero como o facía
o goberno de Teo lle parece mal a vostede.
Votación e resultado:
Sometida a votación a proposta dictaminada, dáse o seguinte resultado:
Votos a favor: 17, dos grupos municipais do PP (8), BNG (4), PSG-PSOE (4) e Mixto (1).
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Votos en contra:0.
Abstencións:0.
Queda aprobada por unanimidade a proposta da Alcaldía nos seus propios termos.
5º) APROBACIÓN DA PROPOSTA DA ALCALDÍA SOBRE O PLAN DE TRANSPORTE
METROPOLITANO.
Dada conta directamente da proposta dictaminada que ten o seguinte contido:
O Pleno do Concello en sesión de data 23 de maio de 2005 acordou aprobar o convenio de
colaboración entre a Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda e os
Concellos de Santiago de Compostela, Ames, Boqueixón, Brión, Oroso, Teo, Val do Dubra e
Vedra para o desenvolvemento conxunto do transporte metropolitano de Galicia na área de
Santiago de Compostela.
Resultando que o mencionado convenio non puido levarse a efecto por mor de discrepancias
surxidas en varios concellos e tras reunións celebradas na Mancomunidade elaborouse un
novo convenio que consta no expediente remitido pola Consellería de Política Territorial,
Obras Públicas e Transportes, polo que propoño ó Pleno do Concello a adopción do seguinte
acordo:
1º) Deixar sen efecto o acordo do Pleno do Concello do 23 de maio de 2005.
2º) Aprobar o convenio de colaboración obrante no expediente entre a Consellería de Política
Territorial, Obras Públicas e Transportes e os concellos de Santiago de Compostela, Ames,
Boqueixón, Brión, Oroso, Teo, Val do Dubra e Vedra, para o desenvolvemento conxunto do
transporte metropolitano de Galicia na área de Santiago de Compostela.
3º) Asumir as obrigas económicas que se derivan do convenio para este Concello para o
conxunto de anualidades previstas no mesmo, que son as seguintes:
-. Ano 2006: 26.694 euros. Ano 2007: 28.029 euros. Ano 2008: 29.430 euros. Ano 2009:
30.902 euros. Ano 2010: 32.447 euros.
4º) Adoptar o compromiso de outorgamento de cantas autorizacións, permisos ou licenzas
sexan precisas para a debida instalación do mobiliario urbano.
5º) Adoptar o compromiso de outorgamento, salvo declaración expresa en contrario, de
cantas autorizacións, permisos ou licenzas fosen precisos para a explotación comercial
publicitaria das indicadas instalacións, ou dos emprazamentos publicitarios alternativos que
no seu caso se indiquen.
6º) Facultar expresamente a esta Alcaldía para a sinatura do convenio e para a realización de
tódolos trámites sucesivos e necesarios para a execución e xestión deste acordo e do seu
correspondente expediente.
Debate:
Pola Alcaldía se sinala que a nova proposta do plan vai ser levada a Pleno polos concellos da
Mancomunidade e ímos levala adiante.
O Sr. Concelleiro Noriega Sánchez sinala que este plan é unha mellora para toda a comarca,
agora ben este grupo vaise abster porque o grupo de goberno de Teo fixo unha negociación
nula, porque non se garanten as líñas existentes e lle pedimos un esforzo de negociación
política para garantir as liñas actuais, que tiña que garantirse o mantemento das mesmas e que
o Alcalde vai en plan fotoxénico ás reunións da Mancomunidade, e vostede ten que esixir e
defender ós veciños de Teo, non fixo ningún tipo de negociación, así pois un aprobado para a
xestión deste plan con billetes e descontos e un suspenso a súa negociación.
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O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que o 9 de xaneiro presentaron unha moción para que
tivera vostede unha postura activa na negociación, porque tiñan coñecemento de que non o
estaba a facer, e casi todos os concellos introduciron melloras nas prestazóns, agás Teo, e o
convenio é practicamente igual ó anterior.
Engade que van dar un sí enormemente crítico para que o texto sexa mellorado na Comisión
de Seguimento do plan, porque vostede non fixo absolutamente nada, vostede dixo ven unha
propsta da Consellería e iso non é certo, non lle impoñen nada, isto é froito da negociación
dos Alcaldes coa Xunta; engade que o que nós pedimos na moción non figura nada no plan,
nada diso incorporou vostede ó proxecto, nin nada de nada por parte do grupo de goberno,
porque o Alcalde está máis preocupado doutras cousas e non fixo nada. Remata sinalando
que pídolle que na Comisión de Seguimento observe as deficiencias e vaia incorporando
melloras, algunhas incluso da moción do PSG-PSOE.
O Sr. Alcalde sinala que as súas informacións son raras e que para as medallas e
nomeamentos hai que valer; engade que as negociacións se fixeron e se falou entre os
Alcaldes e quero dicirlle que o Alcalde de Oroso non é da Mancomunidade; continua dicindo
que se fixeron xestións e propostas, os Alcaldes claro, vostede non estaba alí, e remata
sinalando que vostede ten a demagoxia como bandeira en todo momento e cando comeza a
falar non para.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que é moi bonito falar sen ter coñecemento; engade
que cando enviaron o plan fai un ano o Concello de Teo tiña conseguido moito máis que
outros concellos e por iso algúns non o aprobaron, daquela chegaba á Ramallosa e
conseguiuse ata Pontevea e quedou claro que as liñas existentes continuarian e conseguironse
marquesiñas e eses concellos non votaron a favor porque Teo conseguiu cousas e os outros
non, e remata sinalando que vostede non se entera de nada, fala e non sabe de que.
O Sr. Concelleiro Sisto Edreira sinala que ten moito mérito a postura do PSG-PSOE porque
despois da explicación feita din que votarán a favor con reparos.
Engade que o plan aporta unha planificación necesaria, rebaixa de prezos, etc.., pero que a
defensa dos intereses de Teo é prioritaria e por iso non poden aprobalo, queren establecer
aquí claramente quen é o responsable de que non seu día non se manteñan as liñas na súa
actual configuración e que a redacción de que “con independencia do mantemento dos
servizos Calo/ Milladoiro/Santiago na súa actual configuración de itinerarios, paradas,
cabeceira na Rúa da Rosa, frecuencias e rebaixas tarifarias que posibilita o plan de transporte
metroplitano...”, non garante que sigan permanecendo, debía poñerse que en ningún caso se
podería reducir as liñas existentes en Teo, que fixeron vostedes deixación absoluta e vostedes
serán responsables do que vai pasar aquí, porque as empresas móvense por criterios
económicos e ateránse ó que di o convenio.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que moito máis non lle teño que dicir, o resultado está
aquí, todos os concellos introducen melloras e o Alcalde de Teo nin unha coma, e ademais hai
esquecemento de lugares do concello, dos minusválidos, etc...
Engade que o corredor de Calo non queda garantido, en cambio o de Cacheiras queda
perfectamente establecido, o de Calo despáchase en catro liñas e aínda por riba sen
referencias a incrementos de frecuencias demandadas como en Texexe.
Sinala que a Comisión de Seguimento vai introducir melloras e que os propios cidadáns
espero que lle presionen para que introduza melloras.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que o transporte de Calo é considerado o mellor da
comarca pola propia consellería, pero como vostedes non van en autobús o descoñecen, e
remata sinalando que ó mellor incluso se podería engadir iso que di o BNG para introducir esa
coletilla.
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O Sr. Alcalde sinala que nas moitas reunións que houbo, quedouse en que o convenio se
melloraría tras as primeiras experiencias, e que as modificacións faránse posteriormente en
función das necesidades que se plantexen e se mellorará, e de momento ímos levalo así; con
respecto á responsabilidade da reducción de liñas teño que dicir que efectivamente as
empresas van por motivos económicos, e que un concello levou unha liña a un lugar
alonxado e agora resulta que non é necesario, e remata sinalando que iso se mirará co
desenvolvemento do plan.
Votación e resultado:
Sometida a votación a proposta dictaminada, dáse o seguinte resultado:
Votos a favor: 13, dos grupos municipais do PP (8), PSG-PSOE (4) e Mixto (1).
Votos en contra:0.
Abstencións:4, do grupo municipal do BNG (4).
Queda aprobada a proposta da Alcaldía nos seus propios termos.
6º) MOCIÓN DO BNG PARA SOLICITAR ACTUACIÓNS URXENTES SOBRE A
ILUMINACIÓN DOS PASOS DE PEÓNS NA COMARCAL 841 E NA NACIONAL 550.
Dada conta directamente da moción dictaminada que ten o seguinte contido:
No Concello de Teo existen pasos de peóns nas dúas estradas principais do Concello, a C-841
e a N-550. Sobre todo na primeira, e coincidindo coas concentracións urbanas de Cacheiras e
Pontevea, son moi utilizados polos veciños e veciñas, a pesar de que algúns deles están
colocados en zonas discutibles desde o punto de vista da comodidade ou da seguridade.
Os días de pouca visibilidade, ben pola choiva ou por outros factores atmosféricos, as
deficiencias na seguridade dos pasos aumentan considerablemente, e son moi graves en canto
cae a noite. A situación é dun risco extremo para as persoas que utilizan os pasos de peóns,
pois desde os automóbiles os condutores e condutoras teñen moita dificultade para
distinguilos.
Consideramos que esta situación merece unha actuación inmediata, independentemente das
obras previstas nun prazo medio para as estradas citadas. Esta urxencia está definida polo
risco real para a vida e a saúde das persoas, risco incrementado pola chegada do inverno e co
lóxico empeoramento da visibilidade e da diminución das horas de luz.
Ante esta situación de risco para a integridade física das persoas o grupo municipal do BNG
propón ó Pleno a adopción do seguinte acordo:
1. Realizar un estudo, elaborado por técnicos na materia, da situación dos pasos de peóns no
Concello de Teo, co obxecto de corrixir as posibles deficiencias na súa localización.
2. Actuar con urxencia para iluminar ben, con farois especificamente deseñados para estes
casos, os pasos de peóns que se consideren ben localizados e, posteriormente, o resto que
determine o estudo precedente.
Debate:
O Sr. Alcalde sinala que estáse con elo e non teríamos inconveniente en aprobala se engade a
urxencia de solicitar o arreglo da estrada e que me recibira a Conselleira para pedir este e
outros temas coa máxima urxencia, e que creo que o proxecto das obras da estrada está
practicamente feito.
O Sr. Concelleiro Noriega Sánchez sinala que non hai problema ningún.
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O Sr. Alcalde sinala que mercáronse os sinais reflectantes e está falado para poñer seguridade
nos pasos de peóns para ben dos veciños.
O Sr. Concelleiro Iglesias Villar sinala que desde onte están colocados os triángulos e pido
que os próximos pasos de peóns se fagan con estudios de técnicos na materia e que todos os
que hai e os que se vaian facer leven este tipo de sinais luminosas, porque os pasos eran
anteriormente suicidas.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que están de acordo coa moción e co dito polo Alcalde.
Engade que non sei se viu vostede a instalación feita onte porque hai algúns mal colocados, o
digo para que o corrixa, porque están metidos na beirarrúa, moi lonxe e non se ven, e que
vostede é mellor tratado por este goberno que polo anterior.
O Sr. Alcalde sinala que iso non é así, e eu doúlle as grazas ós que me recibiron.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que vostede presentou o proxecto das obras da estrada
antes das eleccións e vostede enganou ós cidadáns, porque o proxecto ven de rematarse estes
últimos días.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que estou de acordo coa moción con ese engadido.
Sinala que a N-550 é un tema diferente porque nunha reunión que tiven en Coruña dixeron
como van facer as obras nas rotondas, e quedaron de corrixir dúas rotondas pero o tema da
iluminación é máis difícil porque non están polo labor de iluminar as rotondas.
O Sr. Concelleiro Sisto Edreira sinala que se podería engadir un apartado 3º á moción co
seguinte contido: Do mesmo xeito, o Pleno do Concello de Teo expresa a urxencia de levar
adiante o arreglo definitivo da C-841 e solicita ó Alcalde que realice as xestións oportunas coa
Consellería correspondente e o Ministerio de Fomento para axilizar e levar adiante o
proxecto, tanto na C-841 como na N-550.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que si tomamos un acordo hai que garantir que chegue
onde ten que chegar, que non hai que enviar só unha carta, que vostede a parte de cartas debe
facer as xestións pertinentes con Fomento da Coruña e no próximo Pleno dar conta.
O Sr. Alcalde sinala que non vou darlle conta a vostede, e farei o que se poida para conseguir
isto.
Votación e resultado:
Sometida a votación e moción coa emenda de adición, o Pleno do Concello por unanimidade
dos dezasete membros presentes que legalmente o compoñen, pertencentes ós grupos
municipais do PP (8), BNG (4), PSG-PSOE (4) e Mixto (1), acorda:
1º) Realizar un estudo, elaborado por técnicos na materia, da situación dos pasos de peóns no
Concello de Teo, co obxecto de corrixir as posibles deficiencias na súa localización.
2º) Actuar con urxencia para iluminar ben, con farois especificamente deseñados para estes
casos, os pasos de peóns que se consideren ben localizados e, posteriormente, o resto que
determine o estudo precedente.
3º) Do mesmo xeito, o Pleno do Concello de Teo expresa a urxencia de levar adiante o arreglo
definitivo da C-841 e solicita ó Alcalde que realice as xestións oportunas coa Consellería
correspondente e o Ministerio de Fomento para axilizar e levar adiante o proxecto, tanto na
C-841 como na N-550.
7º) MOCIÓN DO BNG PARA SOLICITAR O INICIO DAS XESTIÓNS NECESARIAS
PARA ACESIÓN DUN ESPAZO DESTINADO A UN MONUMENTO Á MEMORIA DAS
PERSOAS REPRESARIADAS DURANTE O GOLPE DE ESTADO DO ANO 1936 E A
GUERRA CIVIL EN TEO.
10

Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, dáse lectura ó dictame da Comisión Informativa de
Obras e Servizos.
Dada conta directamente da moción dictaminada que ten o seguinte contido:
No Concello de Teo, como en todo o Estado español, desatouse, por parte de grupos fascistas
e totalitarios a violencia e a represión sobre persoas por motivos políticos e de opinión a partir
do golpe de estado do ano 1936. En moitos casos a violencia exercida de xeito directo por
parte destes fanáticos foi a eliminación física dos opoñentes, outras o desterro ou a expulsión
da vida pública, así como outros sutís xeitos de destruír ás persoas. Non debemos esquecer
tampouco que mulleres de Teo foron afeitadas publicamente para castigalas pola súa
ideoloxía ou a dos seus parentes.
Quizais a maior ignominia das cometidas nesta barbarie foi a dos desaparecidos. Persoas que
non constan en ningún rexistro como xulgadas, nin se atopou nunca o seu corpo,
simplemente desapareceron despois dunha detención e cando estaban nas mans das forzas da
orde pública. Esta figura, anos despois coñecida por todos pola arrepiante estratexia das
ditaduras do cono sur americano durante os anos setenta e oitenta, estivo moi presente neste
país durante unha época non moi afastada.
Por todo isto, consideramos importante simbolizar nun monumento colectivo a recuperación
social da memoria de todas estas vítimas, así como un recoñecemento ó seu papel social e
político nos momentos anteriores ó golpe de estado. Isto, ademais do carácter simbólico, ten
como obxectivo facer un desagravio ó sufrimento das familias destas persoas que conviven
entre nós con pegadas emocionais producidas por aqueles acontecementos.
A situación proposta para a localización deste fito é a Oliveira, en Picalgaio, na parroquia de
Calo, por ser este un dos sitios nos que foron asasinadas mediante o paseo varias persoas
tanto do Concello de Teo, como dos de Padrón e Ames. Algunhas delas identificadas polos
historiadores e outras aínda sen identificar polas características propias daquel momento.
Ante a situación descrita e co obxectivo de repoñer algo do perdido durante décadas de
esquecemento o Grupo Municipal do BNG propón ó Pleno a adopción do seguinte acordo:
1. Realizar as xestións oportunas para conseguir a cesión do MOPU dun pequeno espazo
neste lugar, e a reserva dun espazo no Plan xeral de ordenación municipal como dotación
comunitaria que evite a destrución futura deste lugar.
2. Permitir a instalación dunha obra en recordo colectivo destas persoas.
Debate:
O Sr. Concelleiro Iglesias Villar sinala que no Concello de Teo como no resto do Estado
español houbo unha represión fascista, sobre todo en agosto de 1936, nalgúns casos con
eliminación de persoas e noutros con desaparicións por longo tempo e non debemos
esquecermos da represión contra as mulleres, por todo elo consideran necesario facer este
monumento anónimo, pero representativo de todo isto.
Engade que no ano 2006 estamos no ano de recuperación da memoria histórica, e que o
esquecemento é bo para os vencedores pero para as persoas que sufriron durante moito
tempo iso non.
O Sr. Alcalde sinala que estamos en contra, engadindo que efectivamente houbo dous bandos
e que queremos olvidar para que iso non volva a ocurrir, porque foron as secuelas dunha
guerra.
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O Sr. Concelleiro Noriega Sánchez sinala que pídolle que reconsidere a súa posición, que este
grupo municipal está a propoñer un monumento a un conxunto de xente, maioritariamente
anónima, que sufriron a represión. Continua sinalando que en Teo non houbo guerra, aquí
houbo cidadáns que defendían a República, propoñemos un monumento á xente anónima
que perdeu a vida pola represión, pedímoslle un recoñecemento que historicamente é xusto, e
que se aquí non hai unanimidade cando imos acadar aquí a mesma, e remata sinalando que
non está xustificado que vostedes non apoien esta moción e négome a crer que esta sexa a
postura oficial do PP.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que o grupo socialista adhírese á moción porque non
pretende un enfrontamento, que nós entendemos este monumento como un xeito de
demostar o interés por un símbolo de reconciliación e que a esquerda foi a que fixo un maior
esforzo por olvidar iso, que se trata de recoñecer á parte que non tivo ningún tipo de
recoñecemento.
Engade o Sr. Concelleiro que a mín paréceme perfecto que vostede gaste 30.000 euros para
un monumento á leiteira de Teo, pero é lamentable que non faga este solicitado na moción.
Votación e resultado:
Sometida a votación a moción dictaminada deuse o seguinte resultado:
Votos a favor: 8, dos grupos municipais do BNG (4) e do PSG-PSOE (4).
Votos en contra: 9, dos grupos municipais do PP (8) e Mixto (1).
Abstencións:0.
Queda rexeitada a moción.
8º) MOCIÓN DO PSG-PSOE REFERENTE A PROPOSTA DE URBANIZACIÓN NOS
LUGARES DE OUTEIRO DE VILAR E CACHÓN, EN VILAR DE CALO.
Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, dáse lectura ó dictame da Comisión Informativa de
Obras e Servizos.
Dada conta directamente da moción dictaminada que ten o seguinte contido:
Exposición de motivos:
Case a principios desta lexislatura, concretamente en outubro de 2003, e a resultas dunha
xuntanza mantida cos dirixentes veciñais e posterior comprobación sobre o terreo, o Grupo
Municipal Socialista presentara unha moción na que solicitada ó goberno municipal a
execución de varias obras na zona de Vilar de Calo e Cabovila.
Naturalmente, como vén sendo habitual por parte dos mandatarios teenses, dous anos
despois ningunha das obras propostas foi levada a cabo.
Agora, o Grupo Municipal Socialista, tras novas xestións cos veciños e veciñas afectados/as,
centra a súa atención nunha parte moi concreta desta zona que é a que se coñece como
Outeiro de Vilar e O Cachón, situada na marxe dereita da estrada que desemboca na N-550,
polo Milladoiro.
Se todo o núcleo de Vilar de Calo presenta carencias moi importantes, sobre todo no que
respecta a infraestruturas viarias, saneamento, abastecemento, etc., esta zona concreta do
lugar amosa unha situación de desatención absoluta que case poderiamos cualificar de
“terceiromundista”, como consecuencia da despreocupación reiterada das autoridades teenses
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(a pesar das promesas electorais) e que contrasta de xeito significativo coa natureza
residencial e case urbana desta parte do Concello de Teo.
Así, non hai, no día de hoxe, nin redes de saneamento e abastecemento, nin beirarrúas, nin
iluminación pública apropiada, e a maior parte das rúas están sen asfaltar e en pésimas
condicións ata o punto de que nalgúns puntos fanse practicamente intransitables en época de
choivas. O problema agudízase, sobre todo, na estrada que desde Frutas Barreiro sobe ata
Outeiro de Vilar, que, a maiores provoca grandes escorrentas de barro e pedras, co
conseguinte problema de seguridade para o tráfico rodado na estrada principal, ademais da
dificultade de acceso para os vehículos e persoas que viven nas inmediacións.
SOLICITA:
O Grupo Municipal Socialista urxe ó goberno municipal que preside o Alcalde Armando
Blanco a que coa maior prontitude posible adopte as medidas pertinentes para acometer as
seguintes obras nesta zona de Outeiro de Vilar de Calo e o Cachón:
1. Dotar o lugar das redes de abastecemento e saneamento.
2. Urbanizar a zona coa conseguinte construción de beirarrúas, canalización de pluviais,
instalación de iluminación pública axeitada e asfaltado das rúas. Cumpriría unha actuación de
emerxencia na chamada “pista da costa”, a través da cal se desprende grande cantidade de
lama e pedras que rematan depositándose na estrada principal.
3. Instalar un número apropiado de colectores para satisfacer as necesidades reais da zona e
facilitar a recollida selectiva do lixo.
Debate:
O Sr. Concelleiro Conde Tarrío sinala que a pista está intransitable e que contrasta con todo o
que está a pasar ó lado, no Milladoiro; engade que a iluminación pública é terriblemente
deficiente, que a recollida de lixo é lamentable e que non hai colectores selectivos de lixo.
O Sr. Concelleiro Noriega Sánchez sinala que xa expuxen moitas veces sobre a oportunidade
destas mocións, que sempre apoiamos; engade que ás veces pensamos que non son
operativas e que sempre as apoiamos porque son necesidades das parroquias, por iso ímola
apoiar.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que hai unha subvención plurianual da Consellería de
Agricultura, que vai na segunda fase e se fará este ano.
Auséntase do salón de plenos a Srª. Concelleira Diéguez González.
O Sr. Alcalde sinala que esa pista é de concentración parcelaria e non está entregada aínda
que algunhas veces poida botarse nalgunha un pouco de zahorra.
Engade o Sr. Alcalde que o admitiría como un rogo e que estánse levando a cabo as obras e
falta esa segunda fase que dixo Parajó e haberá que arreglar a pista se concentración non a
entrega, e remata sinalando que queremos o ben para todos os veciños e estamos a facer as
obras en función das limitacións presupostarias.
O Sr. Concelleiro Conde Tarrío sinala que non está de acordo co da operatividade das
mocións, que é operativa porque aquelo é lamentable, pregunta ¿cantos rogos admitiría
vostede?. Reponde o Sr. Alcalde que creo que bastantes.
O Sr. Concelleiro Noriega Sánchez sinala que votarán a favor, que á oposición debe esixírselle
responsabilidade á hora de plantexar as necesidades. Engade que non hai ningunha iniciativa
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neste sentido que non fora apoiada polo BNG, e remata sinalando que necesidades hai en
todas as parroquias pero hai que priorizar.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que alégrome que o Sr. Conde Tarrío saiba onde está
Calo e Vilar de Calo; que xa dixen que era un investimento plurianual e que a segunda fase
deste ano lle corresponde a esa zona.
Votación e resultado:
Sometida a votación a moción dictaminada deuse o seguinte resultado:
Votos a favor: 7, dos grupos municipais do BNG (3) e do PSG-PSOE (4).
Votos en contra: 9, dos grupos municipais do PP (8) e Mixto (1).
Abstencións:1, da Srª. Concelleira Diéguez González ó abeiro do disposto no art.100 do ROF.
Queda rexeitada a moción.
9º) MOCIÓN DO PSG-PSOE REFERENTE A EXPLICACIÓN DE DETERMINADOS
ASUNTOS RELACIONADOS COA POLÍTICA URBANÍSTICA DO CONCELLO.
Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, dáse lectura ó dictame da Comisión Informativa de
Urbanismo.
Dada conta directamente da moción dictaminada que ten o seguinte contido:
Exposición de motivos:
Con data de 27 de outubro de 2004 o Alcalde Armando Blanco asina un Decreto (dáse conta
ó Pleno na súa sesión celebrada o día 12 de novembro de 2004) polo que resolve “delegar a
favor do concelleiro e 2º Tenente de Alcalde, don F. Manuel Parajó Liñares a dirección e
xestión do Servizo de Urbanismo, coas seguintes competencias:
- Dirección, inspección e impulso do Servizo de Urbanismo.
- Proposta de organización do funcionamento ordinario do departamento, en aras de
conseguir a optimización dos recursos materiais e humanos de acordo co establecido na
relación de postos de traballo e na normativa aplicable.
- Os actos ordinarios de trámite administrativo. A formulación das propostas correspondentes
ó seu departamento que corresponda resolver á Alcaldía, á Xunta de Goberno Local ou ó
Pleno.
- Dirección da Inspección Urbanística.
- Proposta de incoación de expedientes sancionadores.
- Dirección e control de expedientes de reposición da legalidade.
- Dirección e seguimento da tramitación dos instrumentos de planeamento”.
Desde aquela, son varios os asuntos urbanísticos nos que se evidencia unha actuación
irregular por parte das autoridades competentes, entre os que salientamos os seguintes:
1. Denuncia: Granxa de porcos “EXCORRIGAL S.L.” de Paredes (Lucí).
Con data 23 de marzo de 2004 (rex. entrada núm. 618) o Grupo Municipal Socialista
presentaba unha denuncia sobre as actividades contaminantes da empresa Excorrigal S.L. en
Paredes (Lucí). Esta denuncia foi reiterada o 09 de xullo de 2004 (rex.de entrada núm. 17259).
Neste último dicíase literalmente:
Ó CONCELLO DE TEO
Alexandre Leis Carlés, Manuel Tallón Mesías, Germán Conde Tarrío e Carlos Rego Jorge,
concelleiros deste Concello, membros do Grupo Municipal Socialista, comparecen, e como
mellor proceda din:
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I. Que en data 23 de marzo do presente ano se presentou denuncia, diante deste Concello, na
que se poñía de manifesto as deficiencias e irregularidades detectadas na granxa porcina,
cuxos datos constan no expediente. Ó mesmo tempo, presentáronse escritos diante da
Consellería de Medio Ambiente e diante do SEPRONA, polas mesmas datas.
II. Que esta parte non tivo coñecemento de ningunha actuación por parte desta
Administración, que conducira á corrección das irregularidades denunciadas, e constatou
ademais, que as mesmas seguen a producirse, debendo velar, cfr. art. 25 LBRL pola
protección do medio ambiente.
III. Que, así mesmo, a situación agravouse, ó terse producido un vertido ilegal que ocasionou
a morte de ducias de peixes, podendo ser debido á actuación da citada granxa.
IV. No presente suposto, atopámonos cunha industria cuxa actividade está incluída dentro do
Regulamento de actividades molestas, insalubres e perigosas, polo que a mesma está suxeita a
licenza clasificada.
As devanditas licenzas configúranse como licenzas de apertura, e tal como vén mantendo a
doutrina e a xurisprudencia catalóganse como autorizacións de trato continuo, ou tamén
denominadas autorizacións de funcionamento que, en canto tales, non establecen unha
relación momentánea entre a Administración autorizante e o suxeito autorizado, senón que
xeran un vínculo permanente encamiñado a que a Administración protexa adecuadamente en
todo momento o interés público, asegurando fronte ás posibles continxencias que poidan
aparecer no futuro exercicio da actividade.
V. Tal e como se puxo de manifesto na denuncia presentada, a granxa porcina non reúne as
condicións de salubridade esixida, polo que corresponde a esta Administración a revogación
da licenza administrativa concedida no seu día, para o caso de non corrixir as deficiencias
denunciadas, de conformidade co RSCL cuxo artigo 16 establece:
“16.1. As licenzas quedarán sen efecto se se incumprisen as condicións a que estiveron
subordinadas, e deberán ser revogadas cando desapareceran as circunstancias que motivaron
o seu outorgamento ou sobreviñeran outras que, de ter existido á sazón, terían xustificada a
denegación e poderán selo cando se adoptasen novos criterios de apreciación.
2. Poderán ser anuladas as licenzas e restituídas as cousas ó ser e estado primitivo cando
resulten outorgadas erroneamente.
3. A revogación fundada na adopción, de novos criterios de apreciación e a anulación pola
causa sinalada no parágrafo anterior comportarán o resarcimento dos danos e prexuízos que
se causen”.
VI. A actitude claramente obstativa e remisa e corrixir unha situación, que xa tivo graves
repercusións públicas como é a morte de ducias de peixes, resulta inexplicable, polo tempo
transcorrido desde a denuncia, máximo cando estamos diante dunha cuestión de saúde
pública, e a mesma puidera mesmo, subsumirse na conduta penal pola comisión dun delito de
prevaricación por omisión, como xa recolleu de forma clara o Tribunal Supremo, Sala
Segunda do Penal, Sentenza de 17 de xullo de 2002:
“En relación á posibilidade de prevaricación por omisión é cuestión que se foi polémica,
deixou de selo nesta sé casacional a partir do Pleno no Xurisdicional de Sala de 30 de xuño de
1997 que nunha reinterpretación do tipo penal á vista da Lei 30/92 de réxime xurídico das
administracións públicas e do procedemento administrativo común vén de outorgar ós actos
prescritos, en determinadas materias e baixo certas condicións, o mesmo alcance que se se
tratase dunha resolución expresa. Parece evidente que tanto se efectúe a conduta descrita no
tipo penal “... a autoridade... que... ditase resolución arbitraria...” de maneira positiva, é dicir,
ditando a resolución como non respondendo a peticións que lexitimamente se formulan e
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respecto da que debe existir unha resolución, pois esta, tamén se produce pola negativa a
responder. Neste senso son numerosas as resolucións desta sala que admiten a comisión por
omisión deste delito -SSTS 1880/94 de 29 de outubro, 784/97 de 2 de xullo, 426/2000 de 18 de
marzo e 647/2002 de 16 de abril, entre outras-.”
Esta parte non tivo noticias da incoación do oportuno expediente, a pesar das reiteradas
peticións realizadas por esta parte, nin desde logo, da realización de medidas correctoras,
sendo requirido mesmo por outras administracións, polo que por medio do presente escrito se
require novamente a esta Administración ó obxecto de tomar de forma urxente as medidas
que correspondan, de conformidade cos informes técnicos que estimen procedentes, para
corrixir as deficiencias denunciadas, e que o seu incumprimento puidera estar tipificado nun
delito de prevaricación por omisión, servindo o presente documento de maneira fidedigna ó
obxecto de que teñan constancia efectiva do requirido e non poidan alegar no seu día
ignorancia respecto destes extremos.
Polo exposto solicitamos que se teña en conta este escrito e se proceda, sen máis dilación a:
1. Incoar de maneira inmediata, ou no seu caso proseguir co expediente relativo ás denuncias
presentadas polas deficiencias da granxa porcina mencionada, tomando as medidas necesarias
para a corrección das mesmas, procedendo, no seu caso, á revogación da licenza concedida, e
posterior clausura da devandita actividade.
2. Que se lles dea traslado das actuacións que se vaian derivando no presente procedemento
polas súas cualidades de membros desta corporación, así como nas súas condicións de
denunciantes.
O informe do arquitecto técnico municipal (09/xullo/2004) recollía, pola súa banda:
A) “Que as naves construídas non coinciden co proxecto que serviu de base para a obtención
da licenza da actividade, non tendo constancia de posteriores modificacións na oficina
técnica.
B) A situación dos depósitos de aireación e sistema de depuracións non coincide en canto ó
emprazamento co proxecto orixinal.
C) As medidas correctoras dos proxectos non parecen completas quedando certos aspectos
como os de sistema de recollida de sólidos, tratamento do aire do forno crematorio, sistema
adecuado de eliminación de reses mortas, etc.”.
Despois de recoñecer a existencia dun informe do Seprona de 09 de abril de 2004 que
confirmaba vertidos procedentes da granxa, así como a existencia de animais mortos,
propoñía como medidas concretas:
“Deberíase encargar á empresa especializada ou organismo con capacidade técnica adecuada
ó estudo dos residuos sólidos, líquidos e gases resultantes do funcionamento da actividade e
auditoría ambiental de todo o proceso se é preciso tomar decisións sobre o funcionamento do
sistema de depuración existente”.
Pola súa banda a empresa Soluziona-Norcontrol, por encargo do Concello de Teo, entregaba
un informe (26/07/2004) no que, entre outras cuestións, sinalaba:
A) Revisión do expediente:
Observacións que constan:
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“Que en contra do indicado na documentación dispoñible ata a data polo Concello na que o
proxecto de instalación da empresa indicaba a inexistencia de vertidos desde as instalacións ó
exterior, no momento da inspección estase producindo un vertido de materia orgánica á
arqueta anexa ó exterior do valado das instalacións”.
“Nos prados situados augas debaixo do emprazamento afloran residuos presuntamente
procedentes desta arqueta e que discorren por un canal escavado directamente no terreo ata o
río Santa Lucía.”
B) Conclusións:
· Comprobado
vertido orgánico, o que, na opinión dos informantes, suporía o
incumprimento da Licenza de actividade: “non se poderá empregar o abono orgánico
procedente da granxa (…) a menos de 200 m. das marxes do río”.
· “De acordo co R.D. 1398/1993 de 4 de agosto, polo que se aproba o regulamento para o
exercicio da potestade sancionadora, procedería por parte do Concello de Teo incoar de oficio
un expediente administrativo sancionador, ó estar incumpríndose os requisitos especificados
na licenza municipal.
· Simultaneamente, procedería por parte do Concello de Teo:
1. De acordo co art. 35 do Decreto 2414/61 (RAMINP), comprobar as medidas correctoras
que están implantadas na granxa e o cumprimento da lexislación ambiental que lle aplica. Así
mesmo, o Concello de Teo debería instar ó propietario, administrador ou xerente que presente
nun prazo de tempo concreto os documentos que xustifiquen as medidas correctoras e
acrediten estar ó día no cumprimento da normativa ambiental que se lle aplica e que, como
mínimo incluiría o seguinte:
- Comprobación da non utilización como abono de vexetais de consumo en cru.
- Actualización da licenza municipal por ampliación e/ou reforma á vista da existencia de
vertidos no exterior, non contemplados no proxecto inicial (balsas de depuración con
recirculación das augas tratadas e xestión dos lodos xenerados).
- Autorización de vertidos e controis analíticos.
- Copia da documentación expedida polo titular da estación depuradora de augas residuais
para cada partida (con proceso de tratamento e composición da mercancía, datos do
destinatario dos lodos, etc.) no caso de que os xurros xerados sexan cedidos a terceiros para a
súa posterior utilización no sector agrícola.
- Cualificación do foco de emisións e copias da súa declaración de alta no organismo
competente, así como autocontrois establecidos polo Laboratorio de Medio Ambiente de
Galicia.
- Características dos depósitos de gasóleo para alimentación da caldeira e os rexistros dos
controis regulamentarios.
- Copias de inscrición/notificación como produtor de residuos perigosos (no caso de xerar
residuos perigosos).
- Xustificación das cantidades utilizadas e copias das autorizacións necesarias en relación ó
aproveitamento de augas subterráneas (captación de pozos).
2. Informar ós organismos competentes (Laboratorio de Medio Ambiente da Xunta de
Galicia, Augas de Galicia, Seprona, Dirección Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental da
Consellería de Medio Ambiente) sobre o expediente aberto no Concello de Teo, así como dos
resultados desta inspección a fin de que inicien os seus respectivos expedientes.
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Ós anteriores seguiulles un escrito asinado por Alexandre Leis Carlés, como concelleiro
portavoz do Grupo Municipal Socialista de Teo (09 de agosto de 2004 / rex. entrada núm.
1981) reiterando o contido do escrito anterior de 09 de xullo de 2004 (rex. de entrada núm.
17259) e concluíndo:
“Por conseguinte, ó amparo da Lei de procedemento administrativo común, rógolle que me
informe por escrito, na miña condición de portavoz do Grupo Municipal Socialista, do estado
de tramitación do devandito expediente”.
Situación actual:
- Non nos consta oficialmente ningunha actuación por parte do Concelleiro de Urbanismo
- Non fomos nunca informados do estado de tramitación do expediente.
2. Denuncia: o Grupo Municipal Socialista denuncia obras de construción de 4 chalés
acaroados na urbanización Mirabel no lugar de Fixó (Calo) (08/09/2005, rex. entrada núm.
4565).
Con data 8 de setembro de 2005 o Grupo Municipal Socialista fixo entrega na oficina de
rexistro do Concello (entrada núm. 4565) dun escrito no que denunciaba a construción de
catro chalés na zona de Fixó (Calo) que supoñía unha elevación desmesurada e
aparentemente ilegal da rasante respecto da vía pública. Nunha das partes do devandito
escrito manifestábase literalmente que:
“Diante da solución técnica que a Inmobiliaria Mahía está a formular nas obras de
construción de 4 chalés acaroados na urbanización Campos de Mirabel que, entre outras
cuestións, parece esixir o futuro levantamento excesivo da actual vía pública que comunica a
N-525 co lugar de Fixó (Calo) para facilitar a entrada ós garaxes destas vivendas, este Grupo
Municipal solicita:
1. Que se verifique a legalidade da devandita solución e a súa conformidade coa licenza
aprobada.
2. En caso contrario, se recorra ós mecanismos pertinentes para proceder á súa
correspondente rectificación axeitándoa ó disposto pola legalidade vixente neste eido.
Notas: acompañábase un amplo dossier fotográfico. Existe unha denuncia posterior
formulada por un veciño da zona.
Este Grupo Municipal non tivo a máis mínima resposta por parte das autoridades
competentes, e ademais as obras seguíronse realizando con toda normalidade.
Con posterioridade, con data de 22 de novembro, apareceu nun medio de comunicación
galego un anuncio de información pública asinado polo Concelleiro Delegado de Urbanismo
de Teo, Manuel Parajó, no que se comunica a apertura do prazo de presentación de alegacións
sobre dun estudo de detalle aprobado pola Xunta de Goberno Local do pasado 14 de
novembro presentado pola Inmobiliaria Mahía para unhas obras que esta empresa está a
realizar na estrada de Fixó, nas Galanas-Calo.
Estamos a falar dos catro chalés que se estaban a construír (as estruturas estaban a estas
alturas practicamente rematadas) na devandita urbanización Campos de Mirabel en Fixó Calo.
Estas construcións, como xa se denunciou oportunamente, presentaban unha elevación sobre
a rasante da estrada de Fixó á N-550 en máis de 1,60 metros na súa parte máis alta. Agora
estábase a intervir na estrada pública (¿con que licenza municipal?) para poñela ó nivel das
devanditas vivendas.
Para poder obter a correspondente licenza construtiva era requisito previo imprescindible
presentar, antes de facelas, loxicamente, un Estudo de Detalle. Iso non se fixo no seu día e
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agora, como xa dixemos, as vivendas xa están construídas. A maiores, fixéronse obras na
estrada para darlle a rasante que aquelas necesitan, e todo iso sen a correspondente licenza.
A presunta ilegalidade, polo demais é dobre: os chalés foron construídos sen a aprobación
previa do Estudo de Detalle e ademais estase a levantar unha vía pública sen que nos conste a
preceptiva autorización legal por parte do Concello de Teo.
O Alcalde de Teo e o seu Concelleiro de Urbanismo non poden alegar ignorancia porque estas
obras ilegais xa foron denunciadas a principios de setembro deste ano, por separado, polo
Partido Socialista e por veciños da zona. Por certo, o Estudo de Detalle foi presentado no
Concello pola inmobiliaria Mahía o 4 de novembro deste ano (rexistro de entrada núm. 6393),
mais, como xa dixemos, xa daquela as vivendas estaban practicamente rematadas. A Xunta
de Goberno aprobou o devandito estudo o 14 de novembro.
ACORDO:
Por todo o anteriormente exposto e dada a gravidade dos feitos, este Grupo Municipal
Socialista, solicita a comparecencia do Alcalde Armando Blanco diante da Comisión de
Urbanismo para que explique documentada e pormenorizadamente todos e cada un dos
devanditos asuntos. No caso de se confirmar, total ou parcialmente, a irregularidade dos feitos
denunciados, esiximos:

1. A adopción das correspondentes medidas destinadas a restablecer de inmediato a
legalidade vixente nos asuntos antes citados.
2. A toma de decisións firmes e contundentes respecto do desempeño destas competencias
dentro do goberno municipal.
3. A asunción de responsabilidades políticas por parte do Alcalde Armando Blanco e das
subseguintes consecuencias que se derivan das mesmas.
Debate:
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que a moción foi presentada o 15 de decembro de 2005
antes do estudo de detalle aprobado e demostra o caos urbanístico en Teo, cun trato diferente
para ricos e pobres; engade que no primeiro caso do estudo de detalle permitiron que se
consumara a infracción e en segundo lugar a granxa Excorrigal que ven de fai tempo, antes
incluso de vertido, e que hai un informe técnico e de Norcontrol que figuran na moción, e non
se nos informou de nada, e que hai unha infracción medioambiental sancionada pola Xunta e
hoxe sorprendetemente aparece carta do propietario da empresa facendo alegacións e que non
se lle comunicou nada ata despois de presentar a moción, que a infracción mediaombiental
incóase pola denuncia do PSG-PSOE e non se lle comunica ó parecer ó interesado, pero o
que nos interesa sobre todo é a infracción urbanística, que hai un informe do técnico
municipal onde se determina que hai irregularidades urbanísticas e non hai nada por parte do
Alcalde nin do responsable de urbanismo neste sentido.
Incorpórase neste intre ó salón de plenos a Srª. Concelleira Diéguez González.
Remata o Sr. Concelleiro dicindo que nuns casos se actúa con contundencia e noutros non.
O Sr. Concelleiro Noriega Sánchez sinala que este grupo leva anos e anos denunciando a
política urbanística do Concello, que neste caso non é responsabilidade do Sr. Parajó, pero
que con él tampouco mellorou, e teño a teoría de que escarbes onde escarbes no Concello de
Teo encontras merda, e que debe asumirse que as normas urbanísticas son para todo o
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mundo e cando neste concello e neste país se asuma isto avanzaremos moito, e por iso teño
que apoiar a moción.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que no tema do estudo de detalle xa quedou bastante
explicado polo grupo de goberno, e respecto da granxa sei que se lle abriu un expediente, que
non foi levado polo Departamento de Urbanismo e que o instructor é o 1º Tenente de Alcalde
e hai unha sanción de 3.000 euros e sobre iso eu non teño nada que dicir porque ven de antes.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que vostedes lavan a cara con esa sanción, é máis o
expediente sancionador se incoa o 3 de marzo de 2005 pero é que llo comunican o 18 de
xaneiro de 2006. Engade que o que lle pedimos na moción era que o Alcalde comparacera na
Comisión de Urbanismo para explicar e remata sinalando que vostedes sistematicamente
incumpren a legalidade en beneficio dos poderosos.
O Sr. Concelleiro Noriega Sánchez sinala que o BNG no seu momento presentou unha
solicitude de actuación contra esta granxa polos vertidos e que non poden ter vostedes manga
ancha coa ilegalidade e que o concello debe respectar a legalidade e non ampararse noutras
administracións.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que o portavoz do PSG-PSOE ve todo mal e que no
tema da granxa se por mín fora xá estaba pechada, o teño moi claro, e que cando vostede
sexa Concelleiro de Urbanismo xa dirá vostede como o leva, e remata sinalando que Teo
segue a crecer a pesar de vostedes.
O Sr. Alcalde sinala que vostede fala de trato diferente entre ricos e pobres porque vostede
fala o que lle da a gana, que nós metémonos con todo o mundo cando hai ilegalidades e que
nesta granxa houbo actuacións por outras administracións que imaxino que rematarían en
sancións e noutros casos non é competencia nosa.
O Sr. Alcalde pregunta a Secretaría, ¿o expediente sancionador está correctamente aberto?.
Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, se informa que existe expediente sancionador aberto
polo tema da licenza de apertura que se atopa neste intre no trámite de audiencia da proposta
de resolución.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés pregunta, ¿e o urbanístico?, repostando o Sr. Alcalde que xa
está explicado.
Votación e resultado:
Sometida a votación a moción dictaminada deuse o seguinte resultado:
Votos a favor: 8, dos grupos municipais do BNG (4) e do PSG-PSOE (4).
Votos en contra: 9, dos grupos municipais do PP (8) e Mixto (1).
Queda rexeitada a moción.
10º) MOCIÓN DO PSG-PSOE REFERENTE A EXPLICACIÓN DAS CONTAS
RESPECTO Á EMPRESA CIBERTEO.
Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, dáse lectura ó dictame da Comisión Informativa de
Facenda.
Dada conta directamente da moción dictaminada que ten o seguinte contido:
Exposición de motivos:
O texto refundido da Lei de contratos das administración públicas (Real Decreto 2/2000, de
16 de xuño) establece, entre outras cuestións, as seguintes:
Art. 171. Ós efectos desta Lei, entenderase por contrato de subministro o que teña por
obxecto a compra, o arrendamento financeiro, o arrendamento, con ou sen opción de compra,
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ou a adquisición de produtos ou bens mobles, salvo os relativos a propiedades incorporais e
valores negociables, que se rexerán pola lexislación patrimonial das administracións públicas,
aplicable a cada caso.
Art. 172.1. En todo caso, consideraranse incluídos no artigo anterior os contratos seguintes:
A) Aqueles nos que o empresario se obrigue a entregar unha pluralidade de bens de forma
sucesiva e por prezo unitario, sen que a contía total se defina con exactitude ó tempo de
realizar o contrato, por estar subordinadas as entregas ás necesidades da Administración.
B) A adquisición e o arrendamento de equipos e sistemas para o tratamento da información,
os seus dispositivos e programas e a cesión do dereito de uso destes últimos, así como de
equipos e sistemas de telecomunicacións.
Art. 172.3. Por outra parte tamén terá a consideración de subministro o mantemento de
equipos e sistemas para o tratamento da información, os seus dispositivos e programas cando
se contrate conxuntamente coa adquisición ou o arrendamento.
Art. 173. Ós efectos de aplicación desta Lei, entenderase:
A) Por equipos para o tratamento da información, as máquinas ou conxuntos de máquinas e
dispositivos, interconectados ou non, capaces de realizar as operacións necesarias para
preparar a utilización da información a fins determinados.
Art. 176. Os contratos comprendidos neste título terán a consideración de contratos menores
cando a súa contía non exceda de 2.000.000 ptas. (12.020,24 euros) con excepción de aqueles
ós que se refire o art. 183.1.
No caso que nos ocupa, o Concello de Teo pagou o pasado ano 2004 á empresa CIBERTEO
un total de 64.495,12 euros (10.748.853,36 ptas.) en concepto de subministros de diverso
material informático e de mantemento de equipos informáticos.
(A maiores pagóuselle a esta empresa 11.901,60 = 1.983.520,65 ptas., polo mantemento da
páxina web e 24.585,62 = 4.097.439,42 ptas., pola realización de cursos de informática, o que
fai un total no ano 2004 de 103.036,12 euros = 17.171.999,76 ptas.). Todo isto sen que
mediara ningún procedemento de contrato administrativo de acordo coa normativa legal
vixente.
Por outra banda, cómpre salientar que un dos propietarios desta empresa é o primeiro reserva
da lista electoral municipal encabezada polo actual alcalde Armando Blanco nas últimas
eleccións municipais no Concello de Teo. O domicilio da sociedade está no lugar de Sixto,
núm. 9, parroquia de Cacheiras, e ata marzo de 2005 tiña un obxecto social declarado no
Rexistro Mercantil de “Servizo de máquinas recreativas, comercio de mobles, máquinas de
oficina, revistas, lambetadas”.
En conclusión:
1. No caso que nos concirne non consta a existencia de ningún contrato, nin para a
adxudicación dos subministros, nin para o mantemento dos equipos informáticos, tal como
esixe a Lei, segundo se desprende do articulado anteriormente citado. Trataríase a todas luces,
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pola contía do adquirido, duns gastos que deberan ser obxecto dun contrato maior, o que
necesita de toda unha serie de requisitos que en ningún caso se cumpriron neste asunto.
2. O obxecto social declarado (ata maio de 2005) da empresa como “Servizo de máquinas
recreativas, comercio de mobles, máquinas de oficina, revistas, lambetadas”, que pon en
cuestión tamén algúns dos requisitos legais esixidos ás empresas que contratan (ou
simplemente “venden”, como neste caso) subministros a unha entidade pública.
3. Resulta eticamente reprobable que un dos beneficiarios directos desta operación sexa un
candidato electoral dunha das listas que goberna o municipio.
4. Así mesmo, a práctica operada neste asunto e a que se segue a manter no presente ano,
ademais de ilegal, segundo o devandito, entra tamén en clara contradición cos compromisos
adquiridos polo alcalde de Teo no documento do plan de saneamento económico-financeiro,
aprobado polos grupos gobernantes en Teo, sobre todo nos apartados que fan referencia a
medidas para racionalizar o gasto.
En definitiva: estamos diante dun evidente acto administrativo ilegal, dun trato de favor a un
candidato electoral da formación política gobernante e un exemplo notorio do dispendio do
diñeiro público, eivas sobre as que o alcalde Armando Blanco debe asumir a súa
responsabilidade política como principal actor e para as que cómpre tomar decisións cara a
súa inmediata corrección.
ACORDO:

Instar ó alcalde Armando Blanco e ó seu grupo de goberno a:
1. Explicar as razóns e fundamentos xurídico-administrativos destes gastos aprobados pola
Xunta de Goberno.
2. Proceder de inmediato á interrupción destas adquisicións e a elaborar uns pregos de
condicións para sacar a concurso público conforme á lei, tanto da adxudicación dos
subministros de material informático como do mantemento dos equipos de sistemas.
Debate:
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que estáse incumprindo a lei de contratos, pero é que
ademais ata maio de 2005 o obxecto social da empresa era o que figura na moción e esta
empresa facturou servizos informáticos por casi 17.000.000 das antigas pesetas.
Engade que resulta eticamente reprobable que unha persoa que ía na lista sexa o que
subministra ó Concello o material informático e que isto afecta ó plan de saneamento
económico-financeiro porque si se saca a concurso se favorecerán as arcas municipais.
O Sr. Concelleiro Sisto Edreira sinala que a discusión sobre os temas dos contratos xa a
tivemos e dixo vostede que máis aló da legalidade as necesidades dos veciños son preferentes
e por iso foron ó xulgado e esperan que desde as instancias xudiciais se poña fín a este
desmadre.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que esta moción é parecida a outra que xa veu antes ó
Pleno e que o repiten cincuenta veces, que estamos sacando novos contratos a concurso e
esperamos que este ano se saquen os outros e cando vostedes entren teñan todo arreglado.
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O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que sistematicamente coa súa política favorecen ós seus
amigos, que lle pedimos que cumpran a lei, e o máis grave é que o fan a sabendas.
O Sr. Concelleiro Sisto Edreira sinala que das palabras do Sr. Parajó resulta evidente que as
cousas estaban mal e agora estáse cambiando e que se sacan os contratos agora é para
amarrar, non para favorecermos a nós, e remata sinalando que moitas grazas polo favor de
deixarmos as cousas limpas.
Auséntase do salón de plenos o Sr. Concelleiro Noriega Sánchez.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que a moción ten irregularidades en canto a cifras, que
meteuse os gastos da inundación e non ten sentido ningún.
O Sr. Alcalde sinala que vostede Sr. Leis ten por sistema meterse coa xente, que compráronse
ordenadores que eran mellores que os que a auga estragou e pagou o seguro do Concello e
melloramos os ordenadores; engade que 11.500 euros foron dun subministro subvencionado
pola Consellería de Culura, despois hai impartición de cursos, pero vostede mezcla todo,
toner das impresoras etc.., e son contratos menores nada diferentes doutros subministros que
fan outras empresas, engadindo que foi na lista electoral nosa e se lle compran porque paga os
impostos en Teo, e vostede presenta estas mocións para saír nos medios de comunicación e
que hai contratos que están en fase de elaboración, que os funcionarios do Concello xa non
dan máis.
Votación e resultado:
Sometida a votación a moción dictaminada deuse o seguinte resultado:
Votos a favor: 7, dos grupos municipais do BNG (3) e do PSG-PSOE (4).
Votos en contra: 9, dos grupos municipais do PP (8) e Mixto (1).
Abstencións:1, do Sr. Concelleiro Noriega Sánchez ó abeiro do art. 100 do ROF.
Queda rexeitada a moción.
11º) MOCIÓN DO PSG-PSOE PARA EXPLICAR A SITUACIÓN POR UNHA
CONSTRUCIÓN PRESUNTAMENTE ILEGAL EN RIBAS-OZA.
Incorpórase ó Pleno o Sr. Concelleiro Noriega Sánchez.
Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, dáse lectura ó dictame da Comisión Informativa de
Urbanismo.
Dada conta directamente da moción dictaminada que ten o seguinte contido:
Exposición de motivos: Con data 27 de outubro de 2004, o Alcalde Armando Blanco asina un
Decreto (dáse conta ó Pleno na súa sesión celebrada o día 12 de novembro de 2004) polo que
resolve “delegar a favor do Concelleiro e 2º Tenente de Alcalde, don F. Manuel Parajó Liñares
a dirección e xestión do servizo de urbanismo coas seguintes competencias:
- Dirección, inspección e impulso do servizo de urbanismo.
- Proposta de organización do funcionamento ordinario do departamento, en aras a conseguir
a optimización dos recursos materiais e humanos de acordo co establecido na relación de
postos de traballo e na normativa aplicable.
- Os actos ordinarios de trámite administrativo. A formulación das propostas correspondentes
ó seu departamento que corresponda resolver á Alcaldía, á Xunta de Goberno Local ou ó
Pleno.
- Dirección da inspección urbanística.
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- Proposta de incoación de expedientes sancionadores.
- Dirección e control dos expedientes de reposición da legalidade.
- Dirección e seguimento da tramitación dos instrumentos de planeamento.”
Con data 8 de novembro de 2005 (rexistro entrada núm. 6470) o Grupo Municipal Socialista,
a instancias veciñais presenta un escrito no que denuncia unha presunta construción ilegal que
se está a levar a cabo en Ribas-Oza. En concreto, este escrito consignaba o seguinte:
“Con data 20 de setembro de 2004, a Xunta de Goberno Local, en sesión extraordinaria,
tomou, entre outros, o acordo de conceder unha licenza urbanística a don Manuel Coello
García “para obras de retellado da cuberta da edificación de 55 m2 e revestimento das
paredes, situada en Rivas, parroquia de Oza, debendo axustar a obra ás seguintes condicións:
- Non se modificará o volume actual da edificación e as obras non afectarán á estrutura da
mesma.
- Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións. Concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
- Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104. c) da mencionada lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos das parcelas deberán harmonizar coa
paisaxe na que se vaian levar a cabo.
- As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non podendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.”
Recentemente, veciños/as da zona dirixíronse ó Grupo Municipal Socialista para informar
que, no lugar de Ribas (Oza), nunha parcela de monte, estábase a construír unha vivenda
totalmente nova, en substitución dunha anterior, cando a cualificación da zona como solo
rústico non permitía esta edificación.
Todos os datos apuntan (xa que coinciden punto por punto) de que esta edificación que se
está a levantar nese lugar se corresponde coa da licenza antes citada “para obras de retellado
da cuberta e revestimento das paredes”, outorgada pola Xunta de Goberno Local a favor de
don Manuel Coello García.
En vista de que, presuntamente, estamos diante dunha clara vulneración da licenza outorgada
e, en todo caso, e a maiores, da cualificación do solo nese punto, este Grupo Municipal
Socialista, atendendo ás demandas veciñais e en defensa do interese común, intervén para
esixir que se proceda de inmediato a:
1. Que por parte das autoridades competentes do Concello de Teo en materia urbanística, se
verifiquen os feitos denunciados e se abra o correspondente expediente informativo.
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2. Que no caso de se confirmar a presunta ilegalidade que, en opinión dos veciños e deste
grupo político se está a cometer, se proceda á inmediata paralización das obras e a
subseguinte adopción de medidas para iniciar os trámites oportunos de reposición da
legalidade vulnerada.
3. Que se dea traslado de forma fidedigna a este grupo político das actuacións que se vaian
derivando no presente procedemento.
En todo caso, advírtese que o incumprimento destes trámites puideran estar tipificados nun
delito de prevaricación por omisión, servindo o presente documento de maneira fidedigna ó
obxecto de que teñan constancia efectiva do requirido e non poidan alegar no seu día
ignorancia respecto destes extremos.” (xuntábanse fotografías tomadas o día 6 de novembro
de 2005).
Pois ben, a día 2 de xaneiro de 2006, é dicir, case dous meses máis tarde, o avanzado estado
das obras evidencian que as obras continuaron con absoluta normalidade, e que polo tanto o
goberno municipal, e máis en concreto as autoridades municipais competentes en materia de
urbanismo, nunha clara mostra de deixación das súas obrigas legais, non fixeron efectiva a
paralización inmediata das mesmas. O dossier fotográfico que se xunta é autenticamente
revelador do manifestado.
ACORDO:
O Grupo Municipal Socialista esixe a convocatoria da Comisión de Urbanismo e a
comparecencia diante dela do Alcalde Armando Blanco para que explique a súa actuación
neste caso e a do goberno municipal que preside.
Así mesmo, no caso de que se confirmen as presuntas ilegalidades urbanísticas cometidas
polo promotor da vivenda e o consecuente incumprimento das súas obrigas legais por parte
do goberno municipal en xeral e das autoridades municipais competentes en materia
urbanística, o Grupo Municipal Socialista, a expensas doutro tipo de medidas legais, esixe a
correspondente asunción de responsabilidades políticas por parte dos edís involucrados
directamente no caso, en razón das súas competencias políticas e a inmediata adopción das
medidas necesarias para garantir o cumprimento efectivo da normativa legal vixente ós
efectos.
Debate:
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que presentamos isto como un exemplo máis da política
de doble raseiro do grupo de goberno e o traemos porque o pediron os veciños de Oza;
engade que aquí o problema que hai é que veciños de Oza se dirixiron a nós porque parece
ser que anteriormente denunciouse varias veces verbalmente na oficina de urbanismo.
Engade que o 20 de setembro de 2004 a Xunta de Goberno Local concede licenza para
retellado e que as fotografías demostran que a casa orixinal estábase substituíndo por unha
nova casa e que o que denunciamos aquí é o trato discriminatrio en relación ós veciños, e a
pesar de que houbo unha orde de paralización e de reposición da legalidade que ten que
decidir a consellería é verdade; engade que o artigo 214.2 da Lei do solo de Galicia di que o
Alcalde suspenderá as obras pero di máis, e vostedes fixeron o paripé, e esa casa polo paso do
tempo xa está casi rematada poque xa está pechada e ten persianas, e que esta é a política
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urbanística do Concello, se lle consinte ós poderosos pero non ós débiles, cos poderosos
complicidade incluso, e cos demais se lles aplica a lei a raxatabla.
O Sr. Concelleiro Noriega Sánchez sinala que votarán a favor, engadindo que este grupo
municipal nunca presentou denuncias sobre vivendas de particulares, porque é un caso
xeralizado no Concello de Teo, todas as denuncias que fixemos foron contra grandes
promotoras, a nivel de vivendas unifamiliares este concelleiro sabe que se están a dar
múltiples ilegalidades nas licenzas que se están a conceder, que os que deberían garantir o
cumprimento da legalidade non o fan, e que a oposición non detenta responsabilidades
urbanísticas, que sabemos que se deron licenzas previas á suspensión das mesmas pola
aprobación inicial do PXOM, agora nós enfocar un caso concreto nunca o fixemos, agora
ben, plantexada aquí a moción ímola aprobar.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que por parte do Concello se deu unha licenza no seu
momento correctamente; engade que o primeiro paso que se deu foi o 11 de novembro en
virtude dunha denuncia do PSG-PSOE, solicitouse informe á policía local e técnico municipal
e con data 21 de novembro se asinan os decretos de suspensión das obras e do inicio do
expediente de reposición da legalidade urbanística notificado ó interesado e enviado á
Consellería o 2 de decembro, pregunta, ¿vostedes que queren?, pensan que somos máquinas,
¿que queren?, ¿onde está mal isto?, diganolo, e remata sinalando que agora depende da
Consellería e ela decidirá porque está en solo rústico e que o PSG-PSOE debía denunciar a
algún dos seus amigos.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que vou ler o art. 214.2 da Lei do solo de Galicia, e
engade que ten que asegurarse o Alcalde de que se paraliza a obra, que non cabe a inhibición
porque a acción en urbanismo é pública, e que lle causaron vostedes prexuízos a este
propietario, que nós non vimos aquí para solicitar o voto para que se declare ilegal unha
vivenda, aquí pedimos que se explique e que se aplique a legalidade urbanística para todos.
O Sr. Concelleiro Sisto Edreira pregunta, ¿que onde está o problema Sr. Parajó?, en que a
casa está feita, que para iso non necesitamos Concelleiro de Urbanismo, que os recursos que
lle da a lei non é mandarlle unha carta certificada, debe precintar as obras, que a única defensa
que fai é que é un inútil porque o señor Concelleiro de Urbanismo fai propostas e o que
resolve é o Alcalde, que o único que se lle pide e que exercite todas as medidas que prevé a
lei.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que os trámites feitos son todos correctos e nun tempo
record, e que desde a denuncia pasaron quince días e que o titular estaba ausente e se
seguiron as obras non é culpa miña, cumprimos perfectamente os pasos e a Consellería
tomará as medidas que teña que tomar.
O Sr. Alcalde pregunta, ¿Sr. Parajo está todo legal? e o Sr. Parajo responde que si.
Votación e resultado:
Sometida a votación a moción dictaminada deuse o seguinte resultado:
Votos a favor:8, dos grupos municipais do BNG (4) e do PSG-PSOE (4).
Votos en contra: 9, dos grupos municipais do PP (8) e Mixto (1).
Queda rexeitada a moción.
12º) MOCIÓN DO PSG-PSOE SOBRE NOVA PROPOSTA PARA O PLAN DE
TRANSPORTE METROPOLITANO.
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A petición do PSG-PSOE, poñente da moción, pola Alcaldía se retira o asunto da orde do día.
13º) MOCIÓN DO PSG-PSOE REFERENTE Ó CAMIÑO PORTUGUÉS.
Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, dáse lectura ó dictame da Comisión Informativa de
Educación e Cultura.
Dada conta directamente da moción dictaminada que ten o seguinte contido:
Exposición de motivos:
Moi recentemente, os medios de comunicación locais fixéronse eco dunha información
segundo a que, baixo a coordinación da Consellaría de Política Territorial, se impulsaba un
proxecto de “promoción do Camiño Portugués como un itinerario cultural europeo da
Eurorrexión mediante a recuperación e revitalización en rede de diversos elementos do
patrimonio histórico, arquitectónico, etnográfico e cultural deste Camiño a Santiago, así como
o reforzo e valorización da súa identidade, coa promoción conxunta”.
Neste senso, preténdese levar a cabo neste ano un proxecto de promoción do Camiño
Portugués presentado pola Sociedade para o Desenvolvemento Comarcal de Santiago, baixo
o nome de “Traslatio II, Herdanza Cultural do Camiño Portugués”, no marco do programa de
desenvolvemento interterritorial da Unión Europea, Interreg III.
En concreto, están previstas unhas obras de acondicionamento deste camiño cuns
orzamentos totais de 1.535.000 euros, dos que o 75% (uns 1.151.250 euros) se financiarían
con cargo ós fondos estruturais da Unión Europea e o restante 25% (uns 383.750 euros)
serían achegados polos socios do proxecto entre os que se inclúen os concellos portugueses
do Baixo Miño e os de Ames, Brión, Teo e Santiago.
No caso que nos afecta máis directamente, a entidade encargada de coordinar o proxecto e
executar as obras de acondicionamento do Camiño Portugués na parroquia de Calo, sería a
Fundación Comarcal de Santiago. O custo das obras na comarca compostelá ascende a 137.
414 euros.
Por outra banda, nos últimos tempos, véñense advertindo feitos de máis que sospeitosa
intencionalidade respecto do itinerario do Camiño Portugués dentro do ámbito territorial do
Concello de Teo, e máis en concreto no seu tramo final, na zona de Agrela, lindeira co
Concello de Ames, que, antes de calquera actuación oficial, cumpriría clarexar. En concreto:
1. En outubro de 2004, persoas non identificadas cambiaron os marcos indicativos oficiais do
Camiño Portugués na zona de Agrela, no tramo próximo ó Milladoiro, desviando o camiño
por unha pista de concentración parcelaria de recente construción.
Poucos días antes, o 22 de novembro de 2004 (data de entrada núm. 2407) un pequeno grupo
de cidadáns entregaron un escrito no Concello de Teo no que solicitaban a desviación do
camiño, coincidindo, curiosamente, coas accións anónimas antes sinaladas. O argumento
mantido era que este novo trazado se facía coincidir co “antigo camino real” y que así se
“acortaba el recorrido del peregrino en unos setecientos metros”. Temos constancia que polo
menos unha destas persoas asinantes se entrevistou persoalmente co Alcalde Armando
Blanco para comprometer o seu apoio a esta manobra.
En última instancia, despois de algunhas dilixencias administrativas, o Director Xerente da SA
Xestión Plan Xacobeo, don Aníbal Otero enviou un escrito ó Alcalde de Teo (núm. de
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entrada 2910, data 27/10/04) no que o informaba de que “os marcos desprazados do seu lugar
de orixe repuxéronse no seu emprazamento primitivo con data 13 do actual mes. Todo isto
non impide adoptar no seu caso as medidas xudiciais oportunas polos danos ocasionados”.
Por certo, nunca se determinou a identidade dos autores deste atentado.
Por outra banda, cómpre precisar que os argumentos mantidos por estes veciños interesados
no desvío do Camiño carecen da máis mínima base histórica e moito menos “funcional” e/ou
“estética”, por canto:
- Coincidencia co “antigo camino real”: O auténtico Camiño Real desapareceu hai moito
tempo: discorría a rentes do regato que baixa pola zona. Desde hai moitísimo tempo, os
peregrinos veñen utilizando o actual trazado. A beleza da paisaxe contrasta severamente coa
frialdade da pista pola que se pretende desviar a ruta que é unha construción recente de
concentración parcelaria.
- Acúrtase “el recorrido del peregrino en unos setecientos metros”: sobran comentarios.
2. Agora, o Avance do Plan Xeral de Ordenación Municipal de Teo, aprobado polos señores
Blanco e Parajó, recolle nesta zona un trazado do Camiño Portugués que, non por
casualidade, coincide co desvío executado ilegalmente por mans anónimas (?) contrariando o
disposto no seu día polos organismos competentes da Xunta de Galicia e, en obvia
contradición co percorrido do que, desde hai décadas, veñen facendo uso os propios
peregrinos.
ACORDO:
Diante das informacións aparecidas e dos feitos últimos observados o Grupo Municipal
Socialista insta ó Alcalde Armando Blanco e ó seu grupo de goberno a que, antes de aprobar
o devandito proxecto de obras de acondicionamento do Camiño Portugués no tramo de Teo,
se proceda a:
1. Subscribir un pronunciamento explícito e inequívoco do Pleno da Corporación de Teo para
ratificar o actual trazado oficial do Camiño Portugués dentro do noso municipio (o que está
sinalado polos marcos oficiais, según mesmo recoñece implicitamente o Director Xerente do
Xacobeo na súa comunicación de outubro de 2004 e o que mesmo recolle a planimetría da
concentración parcelaria do monte da parroquia de Calo) que é o que, polo demais, desde hai
moito tempo veñen utilizando os peregrinos na súa viaxe a Compostela.
2. Presentar unha alegación no Plan xeral para introducir o trazado actual e non o que figura
no documento do avance.
3. Enviar o acordo da Corporación ós diversos organismos autonómicos, estatais e europeos,
relacionados competentes cos Camiños de Santiago.
Debate:
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que despois dos actos vandálicos no Camiño houbo un
escrito onde veciños lle piden que soliciten que vaia por aí e que isto é un indicio sobre os
danos, logo repuxéronse os marcos ó seu sito e de súpeto volve aparecer outro escrito antes
de que vostedes aprobaran o Plan Xeral reclamando a desviación do Camiño Portugués,
argumentos: que se aforraban 700 metros os peregrinos e en segundo lugar se dí que por aí ía
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o Camiño Real; engade o Sr. Concelleiro que a maioría dos veciños da zona din que non vai
nin por alí nin por onde se di agora.
Engade que unha pista de concentración parcelaria nova é o que pide o Sr. Parajó, que
coincide co pedido con anterioridade por uns vándalos. Continúa sinalando que é certo que a
Consellería de Cultura non ten delimitado o Camiño, entón o investimento do Traslatio no
Camiño Portugués ¿ en qué Camiño Portugués?; engade que a Xunta fixo a colocación das
pedras no seu lugar e pregunta, ¿que hai aquí detrás? e responde tratar de evitar que o trazado
se leve por alí que é por onde di a Xunta, e remata sinalando que o argumento do Camiño
Real non é certo.
O Sr. Concelleiro Noriega Sánchez sinala que menos mal que todos os camiños nos levan a
Roma, neste caso a Santiago, agora xa resulta que non se sabe por onde vai o Camiño, que
isto é kafkiano, que isto é propio de Teo. Engade que en principio ímos abstermos ata que a
Xunta delimite por onde vai o Camiño, engadindo que eu lle pediría que a Xunta delimite o
Camiño e que vexa o que vai no PXOM, porque senón estaremos así continuamente; que este
grupo ten interése en que se respecte o trazado do camiño histórico, agora ben este grupo xa
descoñece por onde vai porque agora resulta que se di que vai por tres sitios.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que o Camiño estaba intransitable e se facía por outro
lado, pero nas Normas Subsidiarias do 96 está marcado pola zona pola que é. Temos claro
que Camiño Real era aquelo porque o din todas as persoas maiores da zona e no ano 96 nas
Normas foi por alí e ninguén alegou, e pregunta, ¿cal é a razón do PSG-PSOE pola que agora
quere que vaia por outro lado?.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que pedimos que a Dirección Xeral de Patrimonio
estableza o Camiño e defenda o Camiño da moción, que o Camiño Real non sempre coincide
co Camiño, nin sequera no francés e que o Camiño Real é o que veñen utilizando os
peregerinos desde que se arreglou o camiño portugués, e remata sinalando que hai un escrito
da Xunta dicindo que os sinais se repuxeron no estado primitivo.
O Sr. Concelleiro Noriega Sánchez sinala que non nos estranaría que detrás do debate
houbese algún interése urbanístico, que pedimos que o defina o Director Xeral de Patrimonio
e o que diga é o que grupo municipal do BNG respectará.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que despois de presentarse ese escrito con 104
sinaturas levouse a unha Xunta de Goberno Local do 22 de setembro de 2005 e acordouse
enviar á Consellería de Cultura e Deporte este escrito, para que procedan á delimitación e
correcta sinalización do Camiño de Santiago ó seu paso polo Concello, por ser unha materia
da súa competencia e o día 21 de outubro enviouse carta certificada con copia do escrito e do
certificado do acordo adoptado e de momento non sabemos nada e pregunta, ¿nós temos
culpa?.
O Sr. Alcalde sinala que o Camiño estaba nas Normas Subsidiarias anteriores e non sei como
está agora no PXOM e a última palabra a ten a Dirección Xeral de Patrimonio que son quenes
teñen que dar a última palabra e por iso non estamos de acordo coa moción.
O Sr. Concelleiro Noriega Sánchez pregunta, ¿hai algún informe de Patrimonio a día de hoxe
sobre isto?. Responde o Sr. Parajó que eu teña coñecemento non.
Votación e resultado:
Votos a favor: 4, do grupo municipal do PSG-PSOE (4).
Votos en contra: 9, dos grupos municipais do PP (8) e Mixto (1).
Abstencións:4, do grupo municipal do BNG (4).
Queda rexeitada a moción.
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O Sr. Concelleiro Noriega Sánchez sinala que conste en acta que non consta informe de
Patrimonio. O Sr. Parajó Liñares sinala que eu teña coñecemento.
14º) MOCIÓN DO PSG-PSOE PARA LEVAR A CABO ACTUACIÓNS EN TEXEXE.
Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, dáse lectura ó dictame da Comisión Informativa de
Obras e Servizos.
Dada conta directamente da moción dictaminada que ten o seguinte contido:
Exposición de motivos: En novembro de 2004 o Grupo Municipal Socialista presentou unha
moción na que se solicitaba a realización de diversas obras en Texexe e Ameneiro “de
maneira progresiva, previo diálogo cos interlocutores sociais, segundo as dispoñibilidades
orzamentarias e no marco dun Plan de Investimentos Plurianual”.
Esta moción foi debatida no Pleno da Corporación de Teo celebrado o día 30 de novembro de
2004. A moción foi rexeitada cos votos en contra do Sr. Alcalde Armando Blanco e o seu
grupo político, mais o concelleiro Manuel Parajó. Este último, ó respecto, dixo no Pleno
cousas como (están extraídas directamente da acta da sesión plenaria): “tanto Ameneiro
como Texexe está todo medido e presupostado para cando haxa presuposto poida facerse”.
Máis dun ano despois, practicamente nada do que formulaba o Grupo Socialista na súa
moción naquel entón foi levado a cabo. Porén esta nova moción, neste caso centrada
exclusivamente no lugar de Texexe.
ACORDO:
Instar ó grupo de goberno a que cos mesmos requisitos formulados na anterior moción, se
proceda, tan axiña como sexa posible, a executar, polo menos, algunha das seguintes obras
que están pendentes desde hai xa moito tempo:
- Arranxar a totalidade da estrada que desemboca na N-550 e non só o tramo, como está a
suceder, que dá fronte á empresa Rodiñas. Está moi deteriorada. Nalgunhas zonas con curvas
nace a auga e presenta graves problemas de esvaróns para os vehículos. Ten moitas fochancas
e a taponamento das gabias laterais, ademais de incrementar os riscos de accidentes,
contribúen a acelerar a degradación do firme.
- Mellorar o firme e limpar as estradas interiores do núcleo tradicional de Texexe e as súas
correspondentes gabias: actualmente presentan un estado de abandono case absoluto.
- Incrementar o número de colectores de recollida de lixo e mellorar o servizo de recollida de
lixo en Texexe. O camión de recollida só pasa un día á semana, o que resulta absolutamente
insuficiente segundo a opinión dos veciños/as.
- Limpar e acondicionar a fonte e o lavadoiro público que están no interior da aldea.
- Aproveitando as negociacións do Plan de Transportes Metropolitano, facer xestións coa
empresa concesionaria da liña de autobuses que pasa por Texexe para incrementar as
frecuencias de paso. Actualmente só fai paradas neste lugar ás 8 h, ás 15 h, e ás 21 h, o que
desde o punto de vista da veciñanza da zona, estímase absolutamente insuficiente. Ata non
hai moito o autobús pasaba practicamente a todas as horas.
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- Incluír o asentamento de Texexe nun Plan de embelecemento de núcleos tradicionais. É un
dos núcleos rurais do Concello mellor conservados.
- Segue sen haber sinalización toponímica en Texexe. A inexistencia de sinais de tráfico en
puntos importantes acrecentan o perigo da zona para o tráfico rodado e viandantes.
- Levar rede de auga potable e sumidoiros. Prodúcese, na actualidade un feito discriminatorio
inadmisible, xa que a urbanización “Solpor”, que se está a construír nas proximidades, sí
dispón destes servizos, cousa que non teñen os veciños/as do lugar que levan vivindo alí toda
a vida.
- Axeitar á normativa europea o parque infantil de Texexe. Cumpriría tamén contemplar
medidas máis eficaces para o seu mantemento e limpeza.
Debate:
O Sr. Concelleiro Conde Tarrío explica a moción.
O Sr. Parajó Liñares sinala que cando dixen que se ían meter Ameneiro e Texexe é verdade
porque Ameneiro o aprobará a Deputación no POS 2006 e Texexe vai no presuposto do
Concello deste ano.
Abandoa o salón de plenos o Sr. Concelleiro Rego Jorge.
O Sr. Concelleiro Conde Tarrío sinala que nos investiemntos do presuposto do 2006 non
vexo a obra de Texexe e que nas obras da Deputación do POS non figura Texexe, e que en
Ameneiro o Concello puxo o 30% e é discriminatorio con respecto a outras zonas.
O Sr. Alcalde sinala que isto o admitiría como un rogo, non como moción; engade que non
mintan cando escriban porque o de que o camión de recollida do lixo pasa un día é mentira,
pasa tres días á semana.
Votación e resultado:
Sometida a votación a moción dictaminada deuse o seguinte resultado:
Votos a favor: 7, dos grupos municipais do BNG (4) e do PSG-PSOE (3).
Votos en contra: 9, dos grupos municipais do PP (8) e Mixto (1).
Abstencións: 1, do Sr. Rego Jorge ó abeiro do disposto no art. 100 do ROF.
Queda rexeitada a moción.
15º) MOCIÓN DO BNG SOBRE INCUMPRIMENTO DA LEI DE NORMALIZACIÓN
LINGÜÍSTICA POR PARTE DO GOBERNO MUNICIPAL.
Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, dáse lectura ó dictame da Comisión Informativa de
Réxime Interno e Persoal.
Dada conta directamente da moción dictaminada que ten o seguinte contido:
Antes de expoñer o obxectivo desta moción, o Grupo Municipal do BNG quere manifestar
que, a nivel xeral, neste Concello se aprecia o cumprimento da Lei 3/1983, do 15 de xuño, de
normalización lingüística (DOG 14/07/83). De feito, todos os documentos elaborados e
destinados a informar á cidadanía (xa sexan bandos, programas de actividades culturais, etc.)
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son elaborados en galego. A nivel oral, dáse practicamente a mesma situación. Seguramente
sexa por isto polo que nos chama máis a atención o feito de que nas oficinas deste Concello
se expidan certificados de empadroamento en castelán, sen que a persoa solicitante exprese o
seu desexo de que se elabore nesa lingua ou estes teñan efectos noutra administración pública
fóra da nosa comunidade autónoma.
Sabemos que este tipo de documentos son elaborados por programas informáticos
dependentes da Deputación Provincial da Coruña. Postos en contacto con esta entidade,
puidemos saber, pola información que nos deron, que os seus técnicos informáticos están a
enteira disposición de calquera concello que requira os seus servizos para calquera cometido
relacionado cos programas informáticos dependentes desta institución.
Dito isto, o Grupo Municipal do BNG propón ó Pleno a adopción do seguinte acordo:
1. Demandar á Alcaldía unha explicación sobre este feito.
2. Pedir á Alcaldía que tome as medidas necesarias para corrixir esta práctica e para traballar a
prol do que marca a Lei de Normalización Lingüística, é dicir, que o galego sexa a lingua
oficial da administración local en todos os seus usos.
Debate:
Ausentase do salón de plenos o Sr. Concelleiro Conde Tarrio.
A Srª. Concelleira Diéguez González sinala que cando chegou ó Concello pensou que estaba
normalizado o galego porque non vin nunca un documento en castelán e recentemente pediu
un certificado de empadroamento e chamoume a atención que estaba en castelán e dixéronme
que era porque o programa da Deputación o facía así, e chamei á mesma e dixéronme que
non tiñan problemas en vir a modificar iso.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que van apoiala.
O Sr. Alcalde sinala que o que lle din os funcionarios que os confeccionan é que o intentaron
pero que se desconfiguraba o ordenador e que intentouse solucionar o problema coa
Deputación e lles dixeron que non poden facelo por problemas cos ordenadores, que eles
queren facelo en galego pero que se desconfigura o ordenador e que se falou cos técnicos da
Deputación.
Votación e resultado:
Sometida a votación a moción dictaminada deuse o seguinte resultado:
Votos a favor:15, dos grupos municipais do PP (8), BNG (4), PSG-PSOE (2), e Mixto (1).
Votos en contra: 0.
Abstencións:1, do Sr. Conde Tarrio ó abeiro do disposto no art. 100 do ROF.
Queda aprobada a moción.
16º) MOCIÓN DO BNG DE APOIO AOS COLECTIVOS VECIÑAIS AFECTADOS POLA
VARIANTE A C-841.
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Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, dáse lectura ó dictame da Comisión Informativa de
Obras e Servizos.
Dada conta directamente da moción dictaminada que ten o seguinte contido:
Tendo en conta que esta Corporación adoptou en varias ocasións acordos plenarios en apoio
ós colectivos veciñais afectados pola coñecida como “Variante de Cacheiras”.
Valorando, que nos devanditos acordos (adoptados todos por unanimidade) figuraban a
solicitude á Consellería en varias ocasións dun trazado que tivese un menor impacto nos
núcleos tradicionais e así mesmo no derradeiro pronunciamento un xusto pago nas
expropiacións dos terreos.
Sendo conscientes desde o Grupo Municipal do BNG que a Consellería aceptou a través do
anterior Director Xeral de Obras Públicas unha modificación do prezo no pago das
expropiacións e asumiu o compromiso de introducir determinadas variantes técnicas ó
trazado para diminuír o impacto.
Recollendo o malestar veciñal deste grupo municipal polo anuncio do novo equipo da
Consellería de que ó non existir un acordo por escrito co anterior equipo non se ten previsto
respectar a revisión do pagamento das expropiacións e as modificacións técnicas do trazado
(que puxeron fin ás mobilizacións veciñais).
O Grupo Municipal do BNG propón a adopción do seguinte acordo:
1. Ratificarnos nos acordos previos desta Corporación no que atinxe á variante de Cacheiras,
tanto en materia de xustipagos polas expropiacións, como na solicitude de variacións técnicas
que provoquen un menor impacto do trazado.
2. Trasladar á Consellería a necesidade de respectar os acordos adoptados entre os veciños e o
anterior equipo en materia de indemnizacións e variacións técnicas, acordos feitos públicos en
diversos medios que serviron para poñer fin ás mobilizacións veciñais e a unha situación de
clara inxustiza.
Debate:
Pola Alcaldía se sinala que debe incluirse no acordo vía emenda, como terceiro apartado
:Demandar que a Consellería garanta que o Camiño Real e outros posibles camiños afectados
queden, despois da construción, en perfectas condicións de uso polos veciños. Do mesmo
xeito, solicítase que se manteña informado ó Concello sobre as actuacións que se leven a
cabo.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que o Camiño Real non pode restituirse porque xa non
existe; vostede Sr. Alcalde tivo o proxecto en exposición e non se preocupou por nada.
Engade que hai un problema que se vai solucionar agora feitas as obras, que ten que
solucionarse de forma aérea, porque o camiño xa non existe.
Engade que o que é absolutamente lamentable é que no Pleno do 31.05.2005 aprobaron por
unanimidade unha moción para que se equiparasen os prezos das expropiacións ós prezos
pagados ós afectados polas obras de adecuación da vía férrea (AVE), ¿cales foron as súas
xestións e os resultados das mesmas?, porque foi co anterior goberno da Xunta, ningún,
vostedes fixeron unha moción en plan demagóxico para saír na prensa, porque non consta
ningunha xestión, agás a carta remitida co acordo adoptado. Engade que van apoiar a moción
coa emenda e que a estas alturas vai ser extraordinariamente difícil que cambien iso, porque o
71% dos expedientes xa están de mutuo acordo, isto o tramito como información para
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vostedes, e iso o saben os propios interesados; en canto ás solucións técnicas co seu anterior
Director Xeral non consta ningún acordo escrito da Xunta de Galicia.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que dixeron varias veces na Xunta de Galicia que ían
equiprarar ós prezos das expropiacións cos prezos pagados polas expropiacións do AVE, e
que do Concello de Brión pediron esa moción porque queren que se paguen eses prezos, e
que ós veciños que asinaron se lles dixo que se había revisión de prezos os asumirían, iso foi
o que se lles dixo pola Xunta de Galicia.
O Sr. Concelleiro Noriega Sánchez sinala que os prezos que se pagan non son de recibo e
piden novas solucións técnicas.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que quede claro que vostedes non negociaron os intereses
dos veciños, digan o que fixeron, e que non se pode dicir que en Brión van pagar máis.
Engade que con respecto ás solucións técnicas do túnel o están estudiando na Xunta
tecnicamente, e que vai ser improbable que se poida levar a cabo esta demanda porque o feito
do mutuo acordo impide agora que se revisen os prezos do xustiprezo.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que ós representantes do PSG-PSOE lles molesta que
a moción do Pleno de maio a presentara eu, e dixo vostede que foi para saír nos xornais e que
iso é o que fai vostede.
Votación e resultado:
Sometida a votación a moción coa emenda de adición, o Pleno do Concello por unanimidade
dos dezaseis membros presentes dos dezasete que legalmente o compoñen, pertencentes ós
grupos municipais do PP (8), BNG (4), PSG-PSOE (3) e Mixto (1), acorda:
1º) Ratificarnos nos acordos previos desta Corporación no que atinxe á variante de Cacheiras,
tanto en materia de xustipagos polas expropiacións, como na solicitude de variacións técnicas
que provoquen un menor impacto do trazado.
2º) Trasladar á Consellería a necesidade de respectar os acordos adoptados entre os veciños e
o anterior equipo en materia de indemnizacións e variacións técnicas, acordos feitos públicos
en diversos medios que serviron para poñer fin ás mobilizacións veciñais e a unha situación
de clara inxustiza.
3º) Demandar que a Consellería garanta que o Camiño Real e outros posibles camiños
afectados queden, despois da construción, en perfectas condicións de uso polos veciños. Do
mesmo xeito, solicítase que se manteña informado ó Concello sobre as actuacións que se
leven a cabo.
17º) MOCIÓN DO PSG-PSOE REFERENTE A CONSTITUCIÓN DE COMISIÓN DE
INVESTIGACIÓN.
Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, dáse lectura ó dictame da Comisión Informativa de
Réxime Interno e Persoal.
Dada conta directamente da moción que ten o seguinte contido:
Exposición de motivos: En xullo de 2004 o Grupo Municipal Socialista de Teo denunciaba
publicamente que “traballadores da empresa subcontratada para realizar o servizo municipal
de xardinería e mantemento das zonas verdes públicas de Teo, estiveron a realizar, en plena
xornada laboral de dedicación municipal, tarefas particulares en propiedades de familiares
directo do Alcalde Armando Blanco, en concreto, nos terreos exteriores do Hotel rústico Tía
María de Bamonde” e “no pasado verán nos terreos do domicilio particular do Sr. Manuel
Parajó en Tarrío (Ames)”.
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O 7 de xullo de 2004 (núm. de rexistro 1673) o Grupo Municipal Socialista presentou unha
moción na que, ó respecto, solicitaba a “creación dunha Comisión de Investigación para
analizar os devanditos feitos e determinar o alcance dos mesmos, a través do correspondente
ditame”. Esta moción foi debatida na sesión ordinaria do Pleno do Concello, que tivo lugar o
día 27 de xullo de 2004. Naturalmente foi rexeitada cos votos en contra dos grupos políticos
do PP e Mixto. Mais, na acta desta sesión constan expresións literais como:
- “En función do que diga o Xulgado, el mesmo se someterá posiblemente a unha comisión
de investigación” (frase atribuída a Manuel Parajó).
- “O Sr. alcalde expón que cando algunha comisión de investigación se creou foi por algo que
se considerou anormal”.
- “Engade que o Sr. Leis está de broma e que se estima que ten algo que dicir, dirao nos
tribunais, que el di que non son persoal do Concello e a súa filla pediu un traballo, fíxose pola
empresa e cobrouse e punto” (frase atribuída ó Sr. Alcalde Armando Blanco).
Pola súa banda, a sentenza do Xulgado de Primeira Instancia núm. 1 de Santiago (xuízo
ordinario 417/2004), pola que se desestima a demanda do Sr. Parajó contra o Partido
Socialista por suposta “intromisión ilexítima á honra”, sinala entre outras cuestións que:
“Dita conclusión, se ben é certo, non implica nin acredita en modo ningún o uso de recursos
públicos para o beneficio privado por parte do Sr. Parajó, nin perpetración de actividade ilícita
ningunha, tamén o é que representa unha base superior a un mero rumor ou insinuación, dato
que unido á propia contradición manifestada no acto do xuízo entre o Sr. Sobredo e a esposa
do concelleiro en canto á forma de pago en efectivo do importe reflectido na factura achegada
pola demandante como documento número tres, unido ó feito de ter presentado a agrupación
política ó día seguinte da publicación na prensa da citada noticia unha moción no consistorio
para a constitución dunha comisión de investigación dos citados feitos motivados polas
queixas e denuncias veciñais, determina que non estemos ante simples rumores ou
insinuacións carentes de fundamento, senón ante datos e feitos obxectivos que xustifican no
marco da crítica política ó que o demandante, na súa condición de concelleiro estea sometido
ás opinións e os xuízos de valor que a agrupación política lles merece”.
ACORDO:
Tendo en conta que:
A) No seu momento, pola actitude obstrucionista dos grupos de goberno non quedaron
suficientemente clarexados os feitos.
B) As citadas afirmacións do Sr. Parajó e do Sr. Armando Blanco no Pleno de xullo de 2004.
C) As conclusións da Sra. xuíza contidas na parte da mencionada sentenza cando fala de
“datos e feitos obxectivos”, o que abre as portas a actuacións obxecto de esixencia de polo
menos responsabilidades políticas derivadas destes feitos.
O Grupo Municipal Socialista, tendo en conta a gravidade do asunto e a repercusión social do
mesmo, co fin de clarexar definitivamente diante da opinión pública os feitos denunciados e,
ademais, co propósito de que por parte dos mencionados edís se asuman as responsabilidades
políticas consecuentes, solicítase que se proceda de inmediato á reapertura do caso e á
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creación dunha Comisión de Investigación na que estean representadas todas as forzas
políticas da Corporación de maneira proporcional ós resultados electorais.
Debate:
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que retoman a iniciativa anterior onde o Sr. Parajó dicía
que en función do resultado xudicial posiblemente se sometería a unha Comisión de
Investigación.
Resulta que os tribunais se pronunciaron a instancias do Sr. Parajó nun contexto claro de
ameazar ó PSG-PSOE, e que a sentenza é clarísima: en primeiro lugar desestima a petición do
Sr. Parajó, en segundo lugar impónlle as costas e en terceiro lugar di a xuíza que non estamos
ante simples rumores, a xuíza admite iso e por elo e coas súas palabras daquel Pleno pensan
que é o momento para a creación da Comisión de Investigación; engade que ademais o fiscal
incoa dilixencias penais por se pode ser constitutivo de responsabilidade de natureza penal,
así pois hai unha responsabilidade penal en mans de xuíces e fiscais, que non ímos interferir,
pero hai unha responsabilidade política, por iso pedimos que se depuren as responsabilidades
políticas con esa Comisión de Investigación e remata sinalando que é un caso menor en
relación ó que se veu aquí hoxe en materia de urbanismo e contratos.
O Sr. Concelleiro Noriega Sánchez sinala que van apoila para clarexar a situación, con todas
as reservas respecto da creación de comisións de investigación neste Concello que despois
non se convocan.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que o PSG-PSOE fai unha lectura da sentenza na
moción absolutamente tendenciosa, que o único feito obxectivo é que da contratación da
empresa non se acredita beneficio privado nin actividade ilícita ningunha e como está
recorrida polo meu abogado ímos esperar e despois posiblemente como dixen antes mirarei o
que fago.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que a súa demanda foi clarisimamente desestimada e que
hai unha actuación do Ministerio Fiscal, que sexa coherente e sométase vostede a esa
Comisión de Investigación para que a cidadanía saiba o que pasou, aínda que esta xa o sabe,
e que non suceda como na comisión dos pinos que aínda non se reuniu, dean argumentos, e
ramata sinalando que abran esa Comisión de Investigación para que os veciños poidan saber
se son inocentes.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que a xustiza deixou claro a legalidade da miña
actuación, polo que isto non ten sentido.
Votación e resultado:
Sometida a votación a moción dictaminada deuse o seguinte resultado:
Votos a favor:7, dos grupos municipais do BNG (4) e do PSG-PSOE (3).
Votos en contra:9, dos grupos municipais do PP (8) e Mixto (1).
Abstencións:0.
Queda rexeitada a moción.
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18º) MOCIÓN DO PSG-PSOE SOBRE PROCEDEMENTO DO PROCESO DE ANÁLISE E
RESOLUCIÓN DAS ALEGACIÓNS Ó PXOM.
Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, dáse lectura ó dictame da Comisión Informativa de
Urbanismo.
Dada conta directamente da moción dictaminada que ten o seguinte contido:
Exposición de motivos: A transcendencia social, económica e política do Plan xeral determina
que o seu proceso de elaboración e aprobación sexa o máis transparente posible, sen que iso
supoña ningunha transgresión das normas establecidas na lexislación vixente.
Os socialistas de Teo, a través de diversas iniciativas políticas institucionais e sociais, e de
declaracións públicas reiteradas, levamos reclamando de maneira teimuda a necesidade de
que por parte de todos, e sobre todo do goberno municipal, se fagan todos os esforzos
posibles para acadar un texto definitivo que “concite o máximo apoio social posible”. Para iso
é absolutamente imprescindible, entre outras moitas cuestións, que os procedementos a seguir
no seu trámite de elaboración e aprobación gocen “da maior transparencia”.
Ata o de agora, lamentablemente por parte do grupo de goberno adoptouse unha posición
escurantista, opaca e exclusivista, caracterizada por non dar a máis mínima oportunidade de
participación ós grupos políticos da oposición, e moito menos ós colectivos sociais e veciñais.
Este foi un erro político de incalculables consecuencias que explica, en gran parte, o malestar
xeral da cidadanía respecto do Plan, e que cómpre corrixir, polo menos, no tramo final da súa
aprobación provisional.
ACORDO:
Porén, o Grupo Municipal Socialista, co propósito de introducir mecanismos formais que
contribuían ata onde sexa posible á mellora substancial do actual texto do Plan, de tal maneira
que ó remate, a inmensa maioría da cidadanía de Teo se sinta razoablemente identificada co
seu contido, insta ó Alcalde Armando Blanco e ó seu grupo de goberno a adoptar as seguintes
medidas, unha vez remate o prazo de exposición pública e o período de presentación de
alegacións por parte dos cidadáns, antes de someter o texto á aprobación provisional do
PXOM de Teo por parte do Pleno da Corporación, tal e como determina o artigo 85.5 da
vixente Lei de ordenación e protección do medio rural de Galicia:
1. Encargar á Comisión de Seguimento do Plan (constituída por membros de todas as forzas
políticas presentes na Corporación con criterios de proporcionalidade según os resultados
electorais municipais) o estudo de todas as alegacións presentadas e as correspondentes
decisións sobre cada unha daquelas. Nesta Comisión, o equipo redactor e os técnicos
municipais (secretario, interventora, arquitecto e arquitecto técnico) poderán estar presentes
nas sesións en calidade de asesores técnicos, con voz mais sen voto. O ditame final, aprobado
por maioría dos concelleiros presentes, será o que se eleve ó Pleno da Corporación para
sometelo ó trámite de aprobación provisional.
2. Facilitar, con suficiente antelación, a todos os grupos políticos da Corporación, copia, ou
polo menos acceso directo, das alegacións presentadas polos cidadáns.
3. Obrigarase a que todas as alegacións sexan informadas e razoadas individualmente, e que
os cidadáns alegantes teñan a oportunidade de coñecer de forma fidedigna os informes e
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resolucións, polo menos daquelas alegacións que lle afecten directamente nos prazos que se
sinalen oportunamente.
Debate:
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que hai unha absoluta falta de transparencia na
elaboración do PXOM e que este proceso está en vías de rematar o 23 de febreiro e a partir de
aquí a lei non prevé nada, agás que se estudiarán as alegacións e admitiranse unhas e
rexeitaranse outras e se aprobará formalmente e se remitirá á Xunta; engade que é o momento
oportuno agora para que rectifiquen e dean participación ós grupos políticos da oposición.
Abandoa o salón de plenos o Sr. Concelleiro Iglesias Villar.
O Sr. Concelleiro Sisto Edreira sinala que votarán a favor aínda que hai cousas que a nós non
nos gustan nada na moción na segunda parte da mesma e que non entramos en que as
alegacións sexan informadas de xeito individual, cousa que nós non nos plantexamos doutra
forma; engade que nós non temos nada que facer resolvendo as alegacións, é o seu Plan e
deben resolvelas vostedes, isto o fixestes vós e isto comédelo vós, o BNG non pretende
lavarlle a cara ó grupo de goberno para nada, e por iso votamos en contra do PXOM.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que antes querían vostedes o Plan Xeral e agora
resulta que non o queren; engade que non poden dicirlle mentiras ós veciños como que se lles
vai tirar a casa e cousas así, porque despois veñen ó Departamento de Urbanismo onde se lles
informa correctamente. Remata dicindo que no seu momento se mirará o que se fai coas
alegacións e que os que non participaron no Plan non participarán nas alegacións.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que non se trata de lavarlle a cara ó grupo de goberno,
que este PXOM é de Armando e Parajó, e coa moción pretendemos defender os intereses
lexítimos dos veciños representados polos grupos políticos da oposición. Continua dicindo
que Sr. Parajó non lle diga á xente que os que presenten alegacións feitas polo PSG-PSOE
non serán admitidas, non ameace á xente.
O Sr. Concelleiro Sisto Edreira sinala que asumen con orgullo terse oposto ó Plan Xeral,
vostedes abstivéronse.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que o Director Xeral de Urbanismo actual dixo que
están vostedes en boas mans, polo equipo redactor; engade que este equipo non lle gusta
tanto ó PSG-PSOE como ó BNG, que o equipo é moi bo e fai as cousas ben, pero as cousas
ben non lle gustan a todo o mundo; engade que o PXOM é mellorable e que o outro día
nunha reunión de duascentas persoas se fixeron cinco alegacións e algúns as presentaron
como en Santiago, onde a Xunta xa dixo a tres desas alegacións que non porque en Santiago
se lle dixo que non.
O Sr. Alcalde sinala que tivo bastante transparencia a elaboración do Plan, incluso algúns
marcháronse dalgunha reunión da Comisión de Seguimento e que iso é de rapeces pequenos,
vostede Sr. Leis o que fai é crispar á xente e remata sinalando que a información que están a
ter os veciños é a mellor.
Votación e resultado:
Sometida a votación a moción dictaminada deuse o seguinte resultado:
Votos a favor:6, dos grupos municipais do BNG (3) e do PSG-PSOE (3).
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Votos en contra:9, dos grupos municipais do PP (8) e Mixto (1).
Abstencións:1, do Sr. Iglesias Villar ó abeiro do disposto no art.100 do ROF.
Queda rexeitada a moción.
19º) APROBACIÓN DA PROPOSTA DA ALCALDÍA REFERENTE Á APROBACIÓN DO
PRESUPOSTO DO CONCELLO DE 2006.
Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, dáse lectura ó dictame da Comisión Informativa de
Facenda.
Dada conta directamente da proposta dictaminada que ten o seguinte contido:
Confeccionouse por esta Alcaldía o presuposto desta entidade formado para o exercicio do
2006. Visto o informe emitido pola Intervención, propoño ó Pleno do Concello a adopción do
seguinte acordo:
1º-. Aprobar inicialmente o presuposto desta entidade para o exercicio do 2006, sendo a
súa contía de 12.105.390,00 euros no Estado de Gastos, e de 12.182.390,00 euros no Estado
de Ingresos, asignando a cada un dos capítulos as seguintes cantidades:
ESTADO DE GASTOS
Capítulos

DENOMINACIÓN

EUROS

A) OPERACIÓNS CORRENTES
1

Gastos de persoal

2.029.450

2

Gastos en bens correntes e servizos

3.919.620

3

Gastos financeiros

4

Transferencias correntes

40.000
682.000

B) OPERACIÓNS DE CAPITAL
6

Investimentos reais

5.193.820

7

Transferencias de capital

8

Activos financeiros

9

Pasivos financeiros

60.500
180.000

SUMA TOTAL DE GASTOS

12.105.390

ESTADO DE INGRESOS
Capítulos

DENOMINACIÓN

EUROS

A) OPERACIÓNS CORRENTES
1

Impostos directos

2

Impostos indirectos

2.336.000
950.000
39

3

Taxas e outros ingresos

4

Transferencias correntes

5

Ingresos patrimoniais

941.900
3.448.790
10.500

B) OPERACIÓNS DE CAPITAL
6

Alleamento de investimentos reais

7

Transferencias de capital

8

Activos financeiros

9

Pasivos financeiros

601.000
2.605.800
1.288.400

SUMA TOTAL DE INGRESOS

12.182.390

2º.- Aprobar igualmente as bases de execución de dito presuposto.
3º.- Aprobar o cadro de persoal que figura no expediente.
4º.- Que se expoña ó público polo prazo de quince días hábiles, para efectos de reclamacións,
consonte ó preceptuado nos artigos 169 e 170 da Lei reguladora das facendas locais, texto
refundido aprobado por R.D. Lex. 2/2004, de 5 de marzo.
5º.- Que no suposto de non presentarse reclamacións se considerará definitivamente
aprobado, debendo cumprirse o trámite da súa publicación, resumido por capítulos, no
Boletín Oficial da Provincia e no taboleiro de anuncios do Concello, xuntamente co cadro de
persoal e a relación de postos de traballo, segundo dispoñen os arts. 127 do RDL 781/1986,
do 18 de abril e 169 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.
Debate:
O Sr. Concelleiro Vázquez Pallas sinala que se fixo un presuposto moi equilibrado e que
temos unha gran partida para investimentos.
O Sr. Concelleiro Sisto Edreira sinala que lle gustaría que a Srª. Interventora se incorporara
formalmente ó Pleno. O Sr. Alcalde sinala que a mesma está sentada no salón de plenos e que
si se lle ten algo que preguntar o farei eu.
Sinala o Sr. Concelleiro que houbo unha variación con respecto ó presuposto do ano anterior
con respecto ós complementos específicos das prazas de Adxunto á Secretaría, e xefatura de
servizos administrativos, e pregunta, ¿a qué responde ese cambio con respecto o ano pasado?
e por iso quería preguntarlle á Interventora, ¿quen é o funcionario titular da praza de Adxunto
á Secretaría?. Reponde o Sr. Alcalde que Luis Nieto; sinala o Sr. Concelleiro que existe unha
sentenza que di que o proceso foi nulo.
Engade que estamos en contra totalmente das bases de execución do presuposto no tema das
transferencias de crédito porque iso non é o que di a lei e por iso van recurrilo, porque dese
xeito se están a manipular os presupostos todos os anos.
Engade que existe un incremento do 43% respecto do ano pasado, auméntanse en 100.000
euros as retribucións de altos cargos e están as facturas do recoñecemento extraxudicial de
crédito, e pregunta ¿a que suposto de recoñecemento extraxudicial de créditos se axustan as
facturas que están no expediente?, así a comida da nai, as facturas de Sogama de outubro e
novembro, o que se ve é que hai unha falta de previsión; que os traballos realizados por outras
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empresas se incrementan en 130.000 euros e a televisión local tamén se incrementa moito;
engade que existe un incremento de 3.666.000 euros total do presuposto e que si se saca a
piscina é moito menor, e que se incrementan as previsión dos imposto sobre bens inmobles e
imposto sobre construcións, instalacións e obras, pero é unha gran mentira porque é
inxustificable, e remata sinalando que respecto da venda dos terreos do Concello que
demostra que estamos na fase de liquidar todo.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que non se nos deu o informe de Intervención e as bases
que se nos deron son do ano pasado e non se fai referencia á dedicación exclusiva do Sr.
Parajó.
Auséntase neste intre do salón de plenos a Srª. Concelleira Diéguez González.
Engade o Sr. Concelleiro que existe unha suba importantísima nas retribucións de altos
cargos e en publicidade institucional e actividades protocolarias; xustifiquen vostedes
politicamente a dedicación exclusiva do Sr. Parajó e o feito de que sexan superiores as súas
retribucións respecto dos outros concelleiros con dedicación exclusiva; engade que non hai
anexo de investimentos porque vostedes asignan unha cantidade global pero non é un anexo
de investimentos e que antes dicía o Sr. Parajó o investimento previsto de Texexe pero resulta
que non aparece na relación, e que os investimentos menos tres están financiados por outras
administracións e que un invstiemento é comprar unha fotocopiadora. Respecto á debeda
sinalar que coas sete novas operacións é de 3.052.310,72 euros, e que non hai relación de
postos de traballo, vostedes o que fan é un cadro de traballadores, de xente que traballa e hai
indicios de que vostedes pretenden colocar a familiares que xa teñen traballando no concello,
xa o debatiremos nalgún momento, e que a relación de postos de traballo debe ser un
instrumento de estudo obxectivo sobre as necesidades de persoal do Concello.
Engade que se prevé adquirir terreos por 113.000 euros e vánse desprender do mellor
patrimonio do Concello mediante venda de fincas e que existe unha suba espectacular de
Teleteo ó servizo do goberno; engade que respecto da taxa por recollida de lixo hai unha
previsión polo mesmo importe exactamente que o ano anterior, sube a poboación e sigue
igual, ¿como é isto?.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que escoitei unha serie de datos incorrectos e que o
incremento dos gastos do persoal que din non é real, é o IPC; cando fala de que vendemos
unha finca en Augas Mansas quero dicirlles que só se poden facer chalés, vaian vostedes a
algún Concello gobernado por vostedes onde venden fincas de 250.000.000 ou 350.000.000
das antigas pesetas, que unha cousa é predicar e outra dar trigo.
Engade que me parece que o presuposto do ano pasado deu superávit, eu dígolle que a
previsión do imposto sobre construcións, instalacións e obras é real, xa llo demostrarei o ano
que ven.
O Sr. Concelleiro Noriega Sánchez sinala que comentaban o outro día en broma o Sr.
Vazquez Pallas e Parajó que son uns presupostos para gañar as eleccións, pero nós pensamos
que son para hipotecar ó Concello, que temos unha débeda a pagar incluso en quince anos,
que o BNG quere aproveitar para mostrar a súa preocupación pola situación en que deixarán
o Concello e que é algo indecente o procedemento polo feito de que un dos temas máis
importantes veña como punto 19º da orde do día, que me parece indigno e unha falta de
respeto, porque o presuposto merecía el só un Pleno, e non ter aquí o Sr. Alcalde mirando o
reloxo. Engade que Sr. Pallas a súa exposición foi moi simple, di que non se explica porque
xa estivo nos xornais, e que estamos endebedados porque non se xestionou correctamente, e
para rematar está o tema das dedicacións exclusivas, que hai 17.000 habitantes e non
podemos pedirlles responsabilidades, porque agás no Concelleiro de Urbanismo o Alcalde
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non ten delegada ningunha responsabilidade, pregunta, ¿ hai malestar no grupo de goberno
por iso?, e por último sinalar que os festexos están incluidos en servizos sociais.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que deben explicar o desfase entre gastos e ingresos de
saneamento, ¿que pasa co inventario de bens municipais?, ¿a que corresponde o
recoñecemento extraxudicial de crédito?, ¿ onde están a obra da Casa do Concello e onde
está a obra da Policía Local porque xa o ano anterior estaban no presuposto?, vendemos o
mellor patrimonio e non sabemos para qué; engade que estes son uns presupostos que
responden a unha actitude de fuxida cara adiante e sálvese quen poida, que non hai proxecto
político, nunca o tiveron, simplemente hai un pacto político para sobrevivir e por iso son uns
presupostos da improvisación; que vostedes tiraron a toalla a ano e medio das eleccións,
sexan responsables, pensen nos 17.000 cidadáns de Teo, deixénlle unha herdanza digna ós
que os sucedan, lles pido que gobernen este ano e medio e non tiren a toalla xa.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que Sr. Martiño nós non somos os culpables de que
veñan 20 puntos na orde do día, e que a parcela cando se venda vai saír a concurso, xa se
enteraran vostedes, e remata sinalando que vostedes señores do PSG-PSOE non saben mirar
os presupostos, aínda que se xunten os catro non os entenden.
Votación e resultado:
Sometida a votación a proposta dictaminada deuse o seguinte resultado:
Votos a favor:9, dos grupos municipais do PP (8) e Mixto (1).
Votos en contra:5, dos grupos municipais do BNG (2) e do PSG-PSOE (3).
Abstencións:1, da Srª Diéguez González ó abeiro do art. 100 do ROF.
Queda aprobada a proposta da Alcaldía nos seus propios termos.
20º) DACIÓN DE CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA, DA NÚM.191/2005 Á
NÚM.12/2006.
Dada conta mediante a posta a disposición dos concelleiros desde a data da convocatoria do
Pleno das resolucións da Alcaldía números 191/2005 á 12/2006, ámbalas inclusive, o Pleno
queda enterado.
Antes de pasar á quenda de rogos e preguntas o Sr. Alcalde preguntou se algún grupo tiña
algún asunto urxente non comprendido na orde do día que someter á consideración do Pleno,
consonte co art. 91.4 do R.O.F..
Pola Alcaldía se sinala que o grupo do PP ten unha.
FORA DA ORDE DO DÍA:
1º) MOCIÓN URXENTE NÚMERO 1, DO PP, SOBRE ANTEPROXECTO DE LEI DE
PROMOCIÓN DA AUTONOMÍA PERSOAL E ATENCIÓN ÁS PERSOAS EN
SITUACIÓN DE DEPENDENCIA.
Pola Alcaldía dáse lectura da moción que ten o seguinte contido:
O día 23 de decembro de 2005, o Consello de Ministros aprobou un Informe sobre o
Anteproxecto de Lei de promoción da autonomía persoal e atención ás persoas en situación
de dependencia.
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A aprobación desta iniciativa debe relacionarse co Pacto de Toledo, que incluíu o
compromiso unánime de todos os grupos políticos para dar solución ós problemas das
persoas dependentes e das súas familias.
É evidente que a protección social das persoas dependentes vén sendo xa obxecto de
positivas actuacións por parte das Entidades Locais e das Comunidades Autónomas e que
estas son unha boa base para seguir avanzando nun ámbito tan sensible para o benestar dos
cidadáns.
O Anteproxecto de Lei, aprobado polo Goberno da Nación, necesita maior concreción de
modo que, cando se aprobe o proxecto correspondente, fiquen regulados de modo específico
os novos dereitos en favor das persoas dependentes, se definan as ferramentas de xestión do
novo Sistema Nacional de Atención á Dependencia, se garanta o seu funcionamento en
réxime de igualdade en todo o territorio nacional e a súa plena sostibilidade financeira a medio
e longo prazo.
Para contribuír á estabilidade da atención ás persoas se considera moi positivo que se atinxa
un Pacto de Estado sobre Dependencia.
Por iso, sométese a consideración do Pleno a aprobación dos seguintes acordos:
PRIMEIRO.- Que se recoñeza o papel dos Concellos na atención á dependencia e o seu
esforzo por manter estes programas, pese ás súas dificultades de financiamento.
SEGUNDO.- Valórase positivamente a experiencia dos Concellos nesta materia por ser a
administración máis próxima ó cidadán, aínda que é necesario ampliar e mellorar a súa
actuación con prestacións e servizos de calidade en función das necesidades actuais e futuras
de quenes se atopan en situación de dependencia.
TERCEIRO.- Apoiase a elaboración e aprobación, canto antes, dunha lei que favoreza a
promoción da autonomía persoal e atención ás persoas en situación de dependencia e a
implantación dun Sistema Nacional da Dependencia efectivo, funcional e sostible.
CUARTO.- Que esta Lei de promoción da autonomía persoal e atención ás persoas en
situación de dependencia se aprobe en base a un grande Pacto de Estado en cumprimento dos
compromisos de 2003 do Pacto de Toledo.
QUINTO.- Maniféstase que o Anteproxecto de Lei, na súa redacción actual, non asegura o
dereito básico á protección das persoas en situación de dependencia, nin a carteira de
servizos, nin un instrumento de valoración único e homoxéneo para todo o territorio nacional,
e por iso, precisa dunha maior concreción nestas cuestións fundamentais:
A) Garantir o dereito básico á protección das persoas en situación de dependencia.
B) Garantir unha carteira de servizos básicos aplicables en todo o territorio nacional.
C) Garantir un instrumento de valoración único e homoxéneo en todo o territorio nacional.
D) Garantir a participación das Comunidades Autónomas e as Entidades Locais no Consello
Territorial, similar ó Consello Interterritorial do Sistema Nacional de Saúde.
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E) Garantir un financiamento suficiente e sostible por parte dos Presupostos Xerais do
Estado, de modo que se garanta a equidade, a cohesión social e a solidariedade interterritorial
na protección das persoas dependentes.
SEXTO.- Solicítase someter o citado Anteproxecto á valoración da Federación Española de
Municipios e Provincias, de modo que este órgano poida incorporar cantas propostas crea
convenientes de cara á aprobación da Lei e a implantación dun Sistema Nacional de Atención
á Dependencia.
Sometida a votación a urxencia dáse o seguinte resultado:
Votos a favor: 9, dos grupos municipais do PP (8) e Mixto (1).
Votos en contra:2, do grupo municipal do BNG (2).
Abstencións:3, do grupo municipal do PSG-PSOE (3).
Queda aprobada a urxencia, polo que se procede ó debate da moción.
Debate:
O Sr. Concelleiro Noriega Sánchez sinala que vánse abster porque lles parece unha absoluta
falta de respeto presentar isto por urxencia, despois de cinco horas, e porque nós temos
emendas que facer a esa proposta.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que a iniciativa desta lei é do PSOE, non do PP, que aínda
se vai discutir a agardaremos o seu momento para entrar a debatir, por iso absterémonos.
Votación e resultado:
Sometida a votación a moción deuse o seguinte resultado:
Votos a favor: 9, dos grupos municipais do PP (8) e Mixto (1).
Votos en contra:0.
Abstencións:5, dos grupos municipais do BNG (2) e do PSG-PSOE (3).
Queda aprobada a moción nos seus propios termos.
21º) ROGOS E PREGUNTAS.
O Sr. Concelleiro Noriega Sánchez sinala que retira a do coordinador de deportes que
presentara anteriormente.
Pregunta:
-. O camiño de Cepeda a Santa Eufemia, que hai escritos de veciños, ¿como está?.
Reponde o Sr. Alcalde que pediuselle onte ós técnicos informe sobre se era municipal, que
parece ser que dous veciños segundo teño entendido pecharon o camiño e se é do Concello
deberán deixalo libre.
-. Que os veciños dos Tilos lles transmitiron queixas polo funcionamento do servizo de
xardinería, que son moi pouco profesionais, que informe o Alcalde si son profesionais ou
non, porque fan podas que din que están mal feitas.
O Sr. Alcalde sinala que se mirará.
-. ¿Patrimonio informou negativamente o PXOM?.
Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, se informa que chegou onte o informe e é
desfavorable.
-. ¿As solicitudes de información de agosto sobre os xustiprezos da transversal que pediu a
Consellería se lle mandaron?.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que se lle enviaron.
O Sr. Concelleiro Noriega Sánchez sinala que no Rexistro non figuran.
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-. ¿Sr. Parajó, o informe de Patrimonio sobre o PXOM chegou?. Responde o Sr. Concelleiro
Parajó Liñares que sí, onte.
-. ¿Como está a Valo de Bamonde?. Respóndese polo Sr. Parajó Liñares que está o
expediente tramitado.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés formula os seguintes rogos e preguntas:
-. Que Manuel Blanco ten unha exposición fotográfica sobre Teo, que é unha oportunidade e
habería que buscar financiamento porque sería moi interesante.
Responde o Sr. Alcalde que estamos niso.
-. Na páxina Web do Concello aparece un convenio asinado coa Cruz Vermella e que nós
temos información da Cruz Vermella de que non está asinado.
Responde o Sr. Alcalde non sei agora.
-. Que unha empresa de compravenda de coches invade o espazo público en Montouto,
rógolle tome medidas ó respecto.
-. Que existe un problema parecido fronte á aldea de Atán, que hai coches parados alí e que
hai queixas dos veciños.
Responde o Sr. Alcalde que aquelo está sinalizado.
-. Segue habendo postes en Oza perigosísimos e en Augas Mansas tamén, na calzada, que é
perigoso e rógolle que actúe.
-. Acaban vostedes de aprobar en Xunta de Goberno Local addenda a convenio de
colaboración coa Universidade, polo cal o Concello incrementa a partida que aporta á
Universidade para pagar a unha persoa. Rógolle que me explique cales son as razóns para
empregar a unha persoa á que se lle acabou o contrato do Labora, que foi a única persoa a
que lle buscaron o traballo e agora aparece na relación de postos de traballo.
Responde o Sr. Alcalde que pode ver o expediente en Secretaría.
O Sr. Concelleiro Tallón Mesías, pregunta:
-. En primeiro lugar mostrar unha queixa pola demora no envio das actas da Xunta de
Goberno Local e que non lle bote a culpa ós funcionarios, porque veñen moitas licenzas
urbanísticas onde figuran moitas que agora están suspendidas, que non lle cadran os
compromisos.
Responde o Sr. Alcalde que non o sei.
-.¿Cando teñen previsto a entrada en funcionamento do punto limpo?. Responde o Sr.
Alcalde que estáse niso.
-. ¿Como está o tema dos paneis para as eleccións nas parroquias de Bamonde, Vilariño e
Teo?. Responde o Sr. Alcalde que non sei como está.
-. Rógolle que destine locais para actos públicos municipais para poder expoñer o PXOM.
-. ¿Como está o camiño na Xesta?.
Responde o Sr. Concelleiro Castroagudín Valladares que vaise abrir en quince ou vinte días.
-. Que o 13 de xaneiro se presentou unha denuncia contra o Sr. Aller, ¿tomou algunha
medida?.
Pola Alcaldía se pregunta a Secretaría como está iso. Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, se
informa que as denuncias urbanísticas pasan directamente ó Departamento de Urbanismo,
polo que se descoñece.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que está en mans dos abogados.
-. ¿Como está a Ponte de Sestelo?. Responde o Sr. Alcalde que vaise facer.
O Sr. Concelleiro Conde Tarrío, pregunta:
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-. A estrada que baixa de Carballal a Fixó, agora resulta que hai que facer Stop para os que
entran para Mahia, ¿quen pon os sinais o Concello ou Mahía?.
Responde o Sr. Alcalde que se mirará.
-. Rogo que se poñan colectores de lixo selectivo en Fixó, porque é necesario poñelos alí
porque hai lixo e lavadoras pola estrada.
O Sr. Cea responde que iso non é verdade, que hoxe alí non hai nada.
E non habendo máis asuntos que tratar deuse por rematada a sesión sendo as quince horas e
trinta e cinco minutos, de todo o que como Secretario certifico, de orde e co visto e prace do
Sr. Alcalde, coas reservas do art. 206 do R.O.F., debendo remitirse copias en cumprimento do
art. 56 da Lei 7/85, do 2 de abril.
Vº e Prace.
O Alcalde,
O Secretario,

Asdo. Javier Nieves González.

Asdo. Armando U. Blanco Martínez.
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BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA DO PLENO DO CONCELLO
QUE TIVO LUGAR O DÍA 3 DE MARZO DE 2006.
No salón de plenos da Casa Consistorial do Concello de Teo ( A Coruña ), sendo as nove
horas do día 3 de marzo de 2006, reuníronse en primeira convocatoria os señores concelleiros
de seguido relacionados, baixo a presidencia do 1º Tenente de Alcalde, D. Antonio
Castroagudín Valladares, Alcalde acctal do Concello en sustitución da Alcaldía, co obxecto
de celebrar sesión extraordinaria correspondente ó día da data para a que foron previamente
citados.
SEÑORES ASISTENTES:
Alcalde-Presidente acctal:
D. Antonio Castroagudín Valladares.
Concelleiros:
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. Carmen Diéguez González.
D. Xosé Ignacio Iglesias Villar.
D. Alexandre Leis Carlés.
D. Germán Antonio Conde Tarrío.
D. Manuel Tallón Mesías.
D. José Carlos Rego Jorge.
D. F. Manuel Parajó Liñares.
Non asiste:
D. Armando U. Blanco Martínez.
Secretario:
D. Javier Nieves González, Secretario do Concello.
Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución do Pleno,
polo Sr. Alcalde acctal declarouse público e aberto o acto, adoptándose os seguintes acordos
conforme á seguinte orde do día que figura na convocatoria:
1º) APROBACIÓN, SE PROCEDE, DO BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN DE DATA
31.01.2006.
O Sr. Concelleiro Sisto Edreira sinala que quere facer dúas observacións:
1ª: No punto 2º da orde do día: Elección de Xuíz de Paz titular, no debate onde di: “son
conscientes que un candidato é un familiar do Alcalde e outro unha exconcelleira do
PSG-PSOE, debe dicir: son conscientes que un candidato é un familiar do Alcalde e
exconcelleira do PSG-PSOE...”.
2ª: No punto 18º da orde do día: Moción do PSG-PSOE sobre procedemento do proceso de
análise e resolución das alegacións ó PXOM, na páxina 37 no debate, onde di:” sinala que
votarán a favor aínda que hai cousas que a nós non nos gustan nada na moción, como iso de
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que as alegacións sexan informadas de xeito individual, cousa que nós non nos plantexamos
doutra forma, debe dicir: sinala que votarán a favor aínda que hai cousas que a nós non nos
gustan nada na moción na segunda parte da mesma e que non entramos en que as alegacións
sexan informadas de xeito individual, cousa que nós non nos plantexamos doutra forma”.
Sometida a votación o Pleno do Concello por unanimidade dos dezaseis membros presentes
dos dezasete que legalmente o compoñen acorda aprobar o borrador da acta coas
observacións sinaladas.
2º) APROBACIÓN DA PROPOSTA DA ALCALDÍA REFERENTE ÁS BASES PARA A
PROVISIÓN DA PRAZA DE ADXUNTO A SECRETARIA.
Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, dáse lectura ó dictame da Comisión Informativa de
Réxime Interno e Persoal.
Dada conta directamente da proposta da Alcaldía dictaminada que ten o seguinte contido:
Por esta Alcaldía con data 6 de febreiro de 2006, dictouse a seguinte resolución:
A sentencia do Xulgado do Contencioso-Administrativo núm. 1 de Santiago de Compostela
de 1 de xuño de 2005 declara nula a adxudicación da praza de Adxunto a Secretaría desta
Corporación efectuada mediante resolución da Alcaldía de 29 de xullo de 2004.
Esta sentencia foi executada mediante decreto de 23 de decembro de 2005, acto que foi
notificado ó Xulgado e á Subdirección Xeral da Función Pública Local, do Ministerio de
Administracións Públicas.
Quedando por tanto a praza vacante, de conformidade co establecido no Real Decreto
1732/1994, modificado polo RD 834/2003, esta Alcaldía resolve:
Primeiro: Aprobar as bases da convocatoria para a provisión da praza de “Adxunto a
Secretaría” do Concello de Teo, segundo se reflicte no anexo.
Segundo: Proceder á convocatoria para a provisión da praza de “Adxunto a Secretaría” do
Concello de Teo no concurso ordinario para a provisión de postos de traballo reservados a
funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional correspondente ó
presente ano 2006.
Terceiro: Remitir esta convocatoria á Dirección Xeral da Función Pública Local da Xunta de
Galicia para a súa publicación conxunta.
A N E X O.
BASES ESPECIFICAS PARA A PROVISIÓN, MEDIANTE CONCURSO, DA PRAZA DE
ADXUNTO A SECRETARIA DO CONCELLO DE TEO, (A Coruña).
ARTIGO 1.- CONTIDO DAS BASES ESPECÍFICAS.
O concurso ordinario para a provisión de postos reservados a funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional réxese polo modelo de convocatoria e bases comúns que
aproba ó efecto o Ministerio para as Administracións Públicas redactándose as presentes bases con
suxeición ó contido do artigo 6 da Orde do 10 de agosto de 1994, do Ministerio de Administracións
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Públicas, pola que se dictan normas sobre Concursos de Provisión de Postos reservados a
Funcionarios de Administración Local con Habilitación de carácter nacional.
ARTIGO 2.- CARACTERÍSTICAS DO POSTO QUE SE OFERTA.
Entidade: Concello de Teo.
Posto: Adxunto a Secretaría.
Escala: Habilitación de Carácter Nacional.
Subescala: Secretaría-Intervención.
Nivel C.D.:28.
ARTIGO 3.- BAREMO DE MÉRITOS ESPECÍFICOS.
3.1) Méritos que corresponde fixar ó Concello:
A) Desempeño de postos de traballo reservados a funcionarios con habilitación de carácter nacional
en Concellos con Empresas Mixtas constituídas para o desenvolvemento de actividades de Servicio
público ou interese xeral, cun mínimo de dous anos:
- 0,07 puntos/mes, ata un máximo de 2,5 puntos.
B) Colaboración con Servicios Provinciais de Asistencia a Municipios da Comunidade Autónoma
Galega:
- 1 punto/mes, ata un máximo de 4 puntos.
C) Cursos de formación e perfeccionamento, (ata un máximo de 1 punto):
. Por cada curso de formación e perfeccionamento relacionados especificamente coa fiscalización
interna das entidades locais ou auditoría das Administracións Públicas Territoriais, impartido polo
INAP, EGAP ou escolas oficiais das Comunidades Autónomas, cunha duración mínima de 30 horas:
.......................................... 0,5 puntos.
Neste apartado os méritos alegados acreditaranse cos correspondentes certificados expedidos polo
INAP, EGAP, órganos competentes das Comunidades Autónomas ou organismos responsables da
impartición dos cursos, ben orixinais ou fotocopias cotexadas.
3.2) Méritos que corresponde fixar á Comunidade Autónoma:
Valoraranse os méritos establecidos no Decreto 136/1997, de 5 de xuño.
ARTIGO 4º.- COMPOSICIÓN DO TRIBUNAL DE AVALIACIÓN.
Os membros do Tribunal serán designados pola Alcaldía, agás o representante da Comunidade
Autónoma, mediante a oportuna resolución, de conformidade co seguinte:
Presidente: - O Alcalde do Concello de Teo, ou concelleiro en quen delegue.
Vogais: - Un representante da Comunidade Autónoma.
- Un Secretario de Administración Local, categoría de entrada ou superior.
- Un Interventor de Administración Local, categoría de entrada ou superior.
- Un Secretario-Interventor de Administración Local.
Secretario: - O Secretario Xeral do Concello de Teo ou funcionario no que delegue.
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Por cada membro do tribunal será nomeado un suplente. Unha vez que a Xunta de Galicia
comunique o nome do seu representante e suplente, a Alcaldía emitirá Decreto con indicación de
tódolos membros do Tribunal.
*************************************.
Visto o escrito da Dirección Xeral de Administración Local da Consellería de Presidencia,
Administracións Públicas e Xustiza de data 15 de febreiro de 2006, con rexistro de saída núm.1643,
do 21.02.2006, con rexistro de entrada no Concello núm. 2675, do 23.02.2006, propoño ó Pleno do
Concello a adopción do seguinte acordo:
1º) Ratificar as bases da convocatoria anteriormente relacionadas para a provisión da praza de
Adxunto a Secretaría do Concello de Teo, aprobándoas, e engadindo ás mesmas os nomes dos
membros do tribunal seguidamente especificados:
Presidente:
Titular: D. Armando U. Blanco Martínez, Alcalde do Concello.
Suplente: D. Antonio Castroagudín Valladares, 1º Tenente de Alcalde do Concello.
Secretario:
Titular: D. Javier Nieves González, Secretario do Concello.
Suplente: Dª. Mónica Isabel Lado Varela, Interventora do Concello.
Vogais:
-. Un representante designado pola Xunta de Galicia.
-. Titular: Dª. Ana Begoña Merino Gil, Secretaria do Concello de Redondela.
-. Suplente: Dª. Ana Beatriz Oveja Villafañe, Secretaria do Concello de Tordoia.
-. Titular: Dª. María Begoña Collazo Ortega, Interventora do Concello de Rois.
-. Suplente: Dª. Marta Comesaña Piñeiro, Interventora do Concello de Vilaboa.
-. Titular: D. Miguel Angel Gómez Alvarez, Secretario-Intervetor do Concello de Pazos de Borben.
-. Suplente: D. Ricardo Pernas Romaní, Viceinterventor do Concello de Tomiño.

Debate:
O Sr. Concelleiro Sisto Edreira sinala que espera que hoxe que non está o Alcalde se vexa
outro talante no Pleno, que se estableza un diálogo porque hai cousas que debemos saber e
que determinarán o sentido do noso voto e que quede claro que isto no se debe plantexar
como unha cuestión persoal e en segundo lugar sinala que esta praza ten a súa historia;
engade que presentaron unha moción en xaneiro de 2004 que creo que foi a única que non se
debatiu en Pleno, alí prantexábamos unha serie de preguntas ás que da lectura e que todas
estas preguntas levaron ó que tiñan que levar, á nulidade da praza por senteza.
Refiríndonos xa a praza o máis grave son os méritos que corresponde fixar ó Concello, que o
Decreto que os regula sinala que deben ser directamente relacionados para o posto, por iso
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non se entende como se pon como mérito específico o de empresas mixtas que non existen
neste Concello, ¿entón como se pon?; por outra banda a colaboración coa Deputación non
parece lóxico pola puntuación que se lle outorga, máxime cando por mes de servizo se da
0,07 puntos, que debe clarexarse o termo colaboración, e en terceiro lugar pregunta, ¿como se
elixiron ós membros do tribunal?, ¿que criterio se seguiu?, e remata sinalando que en función
da explicación de todo isto nos posicionaremos.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que o PSG-PSOE quere manifestar a súa protesta pola
ausencia do Alcalde, que non está xustificada polo outorgamento dun premio que non é a
nivel institucional do Concello, e que a súa presencia era hoxe absolutamente necesaria, e que
é unha falta de respecto ó Pleno e ós veciños de Teo.
O Sr. Alcalde acctal sinala que limítese vostede ó asunto da orde do día, cíñase ó que teña que
dicir sobre o asunto.
O Sr. Concelleiro sinala que quere preguntar a Secretaría se o concurso respecta o establecido
no RD 1732/94. Por Secretaría se lle informa ó señor concelleiro en primeiro lugar que non
dispón do quórum para esixir informes de Secretaría e que os informes deben solicitarse con
antelación suficiente á celebración da sesión onde deba ser tratado o asunto porque non
poden facerse informes xurídicos como se fosen calquera cousa e disto xa se lle informou
varias veces ó Sr. Concelleiro, e por outra parte o Regulamento orgánico vixente do Concello
no art. 29 limita a intervención do Secretario ou do Interventor a cando medie requirimento
expreso da presidencia, ou lle dea esta o uso da palabra; non obstante se o Sr. Alcalde o
autoriza pódolle informar. Autorizado pola Alcaldía por Secretaría se informa en primeiro
lugar que o órgano competente para a aprobación das bases é o Alcalde, non o Pleno, non
obstante como a Xunta pediu acordo do Pleno, ven a Pleno, considerándose por esta
Secretaría que é porque na relación de postos de traballo non figuran estes méritos específicos
na praza e por iso debe vir a Pleno, e respecto dos méritos en sí o de empresas mixtas, neste
Concello non existen pero poden existir e se considera un mérito que pode ser revisable no
seu caso polos tribunais.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que durante anos estívose pedindo un Secretario e
incluso unha persoa estivo a punto de quedar pero deulle medo e logo veu unha persoa que
comezou a poñer a funcionar o Concello e respecto do tribunal na comisión informativa
preguntouse si Luis Nieto estivo traballando neses sitios e que no único sitio que traballou foi
en Rois ata 1995, e a Interventora que vai no tribunal leva un ano alí.
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O Sr. Concelleiro Sisto Edreira pregunta se non vai contestar ó Sr. Alcalde; que isto é unha
falta de respecto absoluta, que nós pedimos que se nos explicase o proceso.
O Sr. Alcalde acctal sinala que para nós as bases están ben.
O Sr. Concelleiro Sisto Edreira pregunta, ¿que criterio seguiuse para elixir ós membros do
tribunal?, que nos digan cal foi, que estamos a xogar co traballo da xente, que temos unha
responsabilidade como cargos públicos, que xa o Secretario nos informou de que os méritos
específicos deben formar parte da relación de postos de traballo, e remata sinalando que
parécelle que agora a praza vai ser novamente anulada.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que unha mostra das ilegalidades que fai este grupo de
goberno foi que aprobaron unha relación de postos de traballo nos presupostos e non existe
tal.
En segundo lugar que non vimos aquí a xulgar a Luis Nieto que desenvolveu un traballo
enorme e que xunto cos novos funcionarios de habilitación nacional cambiaron este Concello
e as razóns de porqué non viñan aquí estes funcionarios son evidentemente obvias.
En terceiro lugar sinala que nós víñamos coa idea de abstermos, pero vostedes co seu
comportamento o están a convertir nun tema que arroxa moitas sospeitas, que implicitamente
alguén ten a osadia de poñerlle nome e apelidos e que isto é unha falta de respecto para a
propia persoa da que estamos a falar así como para as persoas que se vaian presentar a esta
praza. Pregunta, ¿por qué se mete o nome dunha persoa particular cando estamos a falar duns
méritos específicos? e engade que advírtolle cara ó futuro que de aquí ó final do mandato nós
non nos imos conformar só con votar en contra e que tiñan pensado absterse pero co seu
comportamento obríganos a votar en contra.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que aquí todo o mundo falou de Luis Nieto pero que
hai alguén que tira a pedra e esconde a man, que hai que ser serio, e que pensa que isto está
correcto e senón que se impugne e remata sinalando que os membros do tribunal escolléronse
chamando ós concellos buscando persoas estiveran dispostos a vir.
Votación e resultado:
Sometida a votación a proposta dictaminada, deuse o seguinte resultado:
Votos a favor:8, pertencentes ós grupos municipais do PP(7) e Mixto(1).
Votos en contra:8, pertencentes ós grupos municipais do BNG(4) e do PSG-PSOE(4).
Abstencións:0.
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Realizada unha segunda votación ó abeiro do disposto no art. 100.2 do R.O.F. e persistindo o
resultado de empate, queda aprobada a proposta da Alcaldía nos seus propios termos co voto
de calidade da Alcaldía.
E non habendo máis asuntos que tratar deuse por rematada a sesión sendo as nove horas e
cincuenta minutos, de todo o que como Secretario certifico, de orde e co visto e prace do Sr.
Alcalde acctal, coas reservas do art. 206 do R.O.F., debendo remitirse copias en cumprimento
do art. 56 da Lei 7/85, do 2 de abril.
Vº e Prace.
O Alcalde acctal,
O Secretario,

Asdo. Antonio Castroagudín Valladares.

Asdo. Javier Nieves González.
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BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DO CONCELLO QUE
TIVO LUGAR O DÍA 28 DE MARZO DE 2006.
No salón de plenos da Casa Consistorial do Concello de Teo ( A Coruña ), sendo as dez horas
do día 28 de marzo de 2006, reuníronse en primeira convocatoria os señores concelleiros de
seguido relacionados, baixo a presidencia do Sr. Alcalde D. Armando U. Blanco Martínez, co
obxecto de celebrar sesión ordinaria correspondente ó día da data para a que foron
previamente citados.
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 (con retraso).
D. Manuel Cao Fuentes.
D. Martiño Noriega Sánchez.
D. Rafael Carlos Sisto Edreira.
Dª. Carmen Diéguez González.
D. Xosé Ignacio Iglesias Villar.
D. Alexandre Leis Carlés.
D. Germán Antonio Conde Tarrío.
D. Manuel Tallón Mesías ( con retraso).
D. José Carlos Rego Jorge.
D. F. Manuel Parajó Liñares.
Secretario:
D. Javier Nieves González, Secretario do Concello.
Asiste: Dª. Mónica I. Lado Varela, Interventora do Concello.
Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución do Pleno,
polo Sr. Alcalde declarouse público e aberto o acto, adoptándose os seguintes acordos
conforme á seguinte orde do día que figura na convocatoria:
1º) APROBACIÓN, SE PROCEDE, DO BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN DE DATA
03.03.2006.
Sometido a votación o Pleno do Concello por unanimidade dos quince membros presentes
dos dezasete que legalmente o compoñen acorda aprobalo sen ningunha rectificación.
2º) DACIÓN DE CONTA DE RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA DE DELEGACIÓN DE
PRESIDENCIA DE COMISIÓNS INFORMATIVAS E DE MODIFICACIÓN DE
COMPOSICIÓN.
Incorpórase neste intre á sesión con retraso ó Sr. Concelleiro Vázquez Pallas.
Dada conta da resolución da Alcaldía do 21.03.2006, que transcrita di: Vista a renuncia
presentada por D. José A. Vázquez Pallas como Presidente das Comisións Informativas de
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Facenda e Especial de Contas, de data 17.02.2006, con rexistro de entrada no Concello núm.
1616, do 17.02.2006, resolvo:
1º) Delegar a presidencia das mencionadas comisións informativas en D. Antonio
Castroagudin Valladares.
2º) Modificar a composición das Comisións Informtivas referenciadas no que se refire ós
membros do PP pasando a formar parte como titulares: Antonio Castroagudin Valladares,
Jose A. Vázquez Pallas, Juan B. Aller Suárez e Manuel Cao Fuentes e como suplentes:
Manuel Cajaraville Campos e Ramón Cea Ferreiro.
2º) Da presente resolución daráse conta ó Pleno na primeira sesión que celebre.
O Pleno queda enterado.
3º) RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE DE INVESTIGACIÓN.
Incorpórase neste intre á sesión con retraso ó Sr. Concelleiro Tallón Mesías.
Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, dáse lectura ó dictame da Comisión Informativa de
Facenda que ten o seguinte contido:
Examinado o expediente de investigación tramitado en execución da sentencia do Tribunal
Superior de Xustiza de Galicia do 3 de xullo de 2003, recaida no recurso contenciosoadministrativo 4240/99, tramitado a instancia de Dª. Manuel Piedra Vázquez respecto a unha
porción de terreo lindante coa finca sinalada co número 1 do Plano de Concentración
Parcelaria de Santa María de Lucí e Santo Tomás de Vilariño, que según a peticionaria é de
propiedade municipal e foi usurpado por Dª. Concepción Constenla Jorge e o seu esposo.
Vistos os informes de Secretaría e do Letrado José Enrique Herrero de Padura.
Resultando que pola documentación existente non se desprende que o ben sexa de
titularidade municipal, a Comisión con catro votos a favor do grupo do PP e catro abstencións
dos grupos do BNG (2) e do PSG-PSOE (2), acorda dictaminar favorablemente a seguinte
proposta de acordo:
1º) Declarar que o ben obxecto do expediente de investigación non é propiedade do Concello,
dando por rematado o expediente de investigación, posto que do expediente tramitado non
resulta acreditada a existencia dun camiño no linde norte da finca núm.1 da concentración
parcelaria de Santa María de Lucí e Santo Tomás de Vilariño e moito menos que de ter
existido fora de titularidade municipal. A existencia dunha finca de concentración sin acceso
directo desde un vial, pode deberse a un erro de grafía nos planos, que puido ser subsanado
mediante a oportuna reclamación no seno do procedemento de concentración parcelaria.
2º) Notificar ó acordo plenario ós interesados no procedemento consonte co disposto no art.
55.2 do Regulamento de bens das entidades locais.
Debate: Non se produciu.
Votación e resultado:
Sometido a votación dáse o seguinte resultado:
Votos a favor: 9, dos grupos municipais do PP (8) e Mixto (1).
Votos en contra:0.
Abstencións: 8, dos grupos municipais do BNG (4) e do PSG-PSOE (4).
Queda aprobado o seguinte acordo consonte coa proposta dictaminada:
1º) Declarar que o ben obxecto do expediente de investigación non é propiedade do Concello,
dando por rematado o expediente de investigación, posto que do expediente tramitado non
resulta acreditada a existencia dun camiño no linde norte da finca núm.1 da concentración
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parcelaria de Santa María de Lucí e Santo Tomás de Vilariño e moito menos que de ter
existido fora de titularidade municipal. A existencia dunha finca de concentración sin acceso
directo desde un vial, pode deberse a un erro de grafía nos planos, que puido ser subsanado
mediante a oportuna reclamación no seno do procedemento de concentración parcelaria.
2º) Notificar ó acordo plenario ós interesados no procedemento consonte co disposto no art.
55.2 do Regulamento de bens das entidades locais.
4º) RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE DE INVESTIGACIÓN EN TRASELLAS-LUOU.
Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, dáse lectura ó dictame da Comisión Informativa de
Facenda, que ten o seguinte contido:
Examinado o expediente de investigación tramitado en execución da sentencia do Tribunal
Superior de Xustiza de Galicia do 3 de xullo de 2003, recaida no recurso contenciosoadministrativo 4278/99, tramitado a instancia de Dª. Josefina Mosquera Rios respecto a unha
porción de terreo enclavado no lugar de Trasellas da parroquia de Luou deste Concello.
Vistos os informes do técnico municipal e do Letrado José Enrique Herrero de Padura.
Resultando que pola documentación existente non se desprende a existencia na zona dun
terreo de uso comunal e público, a Comisión con catro votos a favor do grupo do PP e catro
abstencións dos grupos do BNG (2) e do PSG-PSOE (2), acorda dictaminar favorablemente a
seguinte proposta de acordo:
1º) Declarar que o ben obxecto do expediente de investigación non é propiedade do Concello,
dando por rematado o expediente de investigación, posto que da proba practicada no
expediente tramitado non se deduce a existencia na zona dun terreo de uso comunal e
público.
2º) Notificar ó acordo plenario ós interesados no procedemento consonte co disposto no art.
55.2 do Regulamento de bens das entidades locais.
Debate: Non se produciu.
Votación e resultado:
Sometido a votación dáse o seguinte resultado:
Votos a favor: 9, dos grupos municipais do PP (8) e Mixto (1).
Votos en contra:0.
Abstencións: 8, dos grupos municipais do BNG (4) e do PSG-PSOE (4).
Queda aprobado o seguinte acordo consonte coa proposta dictaminada:
1º) Declarar que o ben obxecto do expediente de investigación non é propiedade do Concello,
dando por rematado o expediente de investigación, posto que da proba practicada no
expediente tramitado non se deduce a existencia na zona dun terreo de uso comunal e
público.
2º) Notificar ó acordo plenario ós interesados no procedemento consonte co disposto no art.
55.2 do Regulamento de bens das entidades locais.
5º) APROBACIÓN DA PROPOSTA DA ALCALDÍA SOBRE BONIFICACIÓN DE
TRIBUTOS POR MOR DA EXPLOSIÓN DA PIROTECNIA.
Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, dáse lectura ó dictame da Comisión Informativa de
Facenda.
Dada conta directamente da proposta dictaminada que ten o seguinte contido:
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O día 13 de febreiro deste ano produciuse a explosión da empresa Pirotecnia Calo S.L. no
lugar de Solláns, parroquia de Calo deste Concello, causando importantes danos materiais ás
vivendas e outras propiedades próximas ó mencionado lugar.
Por algúns afectados presentáronse no Concello escritos solicitando exencións dos tributos
correspondentes ás obras de reparación necesarias das súas vivendas.
Resultando que os afectados deberán realizar as obras de reparación das súas propiedades por
causas alleas a súa vontade, por esta Alcaldía proponse que polo Pleno do Concello se adopte
o seguinte acordo:
1º) Recoñecer unha bonificación do 100% da taxa pola expedición de licenzas urbanísticas e
do imposto sobre construcións, instalacións e obras, para as propiedades afectadas pola
explosión con carácter excepcional, que permita a súa reparación urxente.
Debate:
O Sr. Concelleiro Noriega Sánchez sinala que non poden máis que estar de acordo coa
proposta, pero independentemente diso queren facer unha matización adicional, porque
solicitaron maiores medidas, isto lle parece insuficiente, que nós solicitamos a habilitación
dunha partida extraordinaria para reparacións urxentes de xente en situación de necesidade,
que pensaban que tiña que terse realizado un Pleno extraordinario e que as casas seguen con
desperfectos e aínda non cobraron o seguro.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que o PSG-PSOE está a favor, engadindo que en todo
caso é importante introducir algún tipo de reflexión sobre como estamos a levar isto, porque é
un problema de grande percorrido para a súa solución; engade que debe presidir o sentido
común, que o Alcalde debe liderar un proxecto convidando a todos os grupos políticos da
corporación e ó que deben xuntarse os representantes veciñais, que aínda estamos a tempo,
que este tema esixe o esforzo de todos, trasládolle esta reflexión e pídolle que constitua unha
comisión composta como dixen que teña por finalidade saber como están as cousas neste
momento, porque se descoñece a situación legal da pirotecnia neste momento, que debe
canalizar a información e facer esa comisión a proposta de axudas e incluso tentar de ver as
posibilidades de futuro desa instalación e remata sinalando que se trata de implicar a todos
para conseguir o ben dos veciños.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que o tema da pirotecnia é delicado e problemático e
que estou de acordo en parte co dito polo BNG e polo PSG-PSOE, pero que non é verdade
que só se fixera o da bonificación, porque se puxo a disposición dos afectados os abogados e
técnicos de urbanismo do Concello e que hai unha parte que non quere a estes asesores, pero
nós non poidemos asumir o custe de técnicos externos, máxime tendo en conta que non
sabemos ese custe; engade que tamén polo Concello se contratou a unha empresa para a
taxación dos danos das vivendas e se puxeron a disposición dos veciños e iso é por conta do
Concello; engade que inicialmente se puxeron os cimentos para tentar solucionar o problema
ós veciños, que é verdade que a póliza do seguro non chega porque cincuenta casas peritadas
polo Concello chegan a esa cantidade de 600.000 euros e que estou de acordo en que se pode
crear esa comisión, que debe estar ó marxe do tema político.
O Sr. Alcalde sinala que fago miñas as palabras do Sr. Parajó que se encargou deste tema,
fixéronse as taxacións a instancia dos veciños orientativas para cando o seguro da pirotecnia
presentase as súas, tamén se puxeron a disposición ós técnicos e abogados do Concello e
tampouco descarto o da comisión e que axudas para todos non pode ser, serían no seu caso
por emerxencia social.
O Sr. Concelleiro Noriega Sánchez sinala que estamos de acordo coa bonificación, agora ben
non ven sendo sen tempo este tipo de medidas, que o goberno está para gobernar, que a
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pirotecnia explotou vai máis dun mes, que podían terse tomado outras medidas e pregunta,
¿como repartir as axudas? e responde por renda e por necesidade, engade que parécenos
unha vergoña que estén as casas como están a día de hoxe, non solucionamos os problemas
da cidadanía, se non damos unha resposta desde aquí quen vai facelo, engade que había
outras posibilidades, así por exemplo créditos ponte ata que a aseguadora pague, e remata
sinalando que vostede Sr. Alcalde pide consenso pero estivo absolutamente ausente e vostede
estaba de viaxe cando estaba chovendo e as casas se atopaban en mal estado.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que o PSG-PSOE neste tipo de asuntos renuncia a facer
política e sempre asume posturas institucionais, que estivemos calados e a instancias dos
veciños plantexamos algunhas posibilidades, pedimos que vostedes faciliten unha saída
institucional a este problema que vostedes non van poder facer sós, porque haberá que tomar
medidas importantes sobre o tema e por elo entre todos debemos tomar medidas para
solventar o problema ós veciños, pídolle o compromiso expreso de crear esa comisión e a
partir da creación da mesma todo o traballo farémolo dentro desa comisión.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que referente ó dito polo Sr. Martiño respecto dos
créditos, que hai casas que a taxación dos danos é de 24.000 euros e as obras que van facer
son de 54.000 euros, como lle vai pedir vostede ó seguro os 54.000 euros, o seguro non vai
pagar nunca todo iso e se cincuenta casas están taxadas en 600.000 euros, oitenta e sete casas
afectadas ¿canto valen?, o seguro non vai pagar máis que 600.000 euros, e non podemos
asumir o que vostede di porque eu o pensei pero non se pode facer, e remata sinalando que
pido que se aprobe o punto e que o Alcalde se o estima conveniente nomee unha comisión
para este tema.
O Sr. Alcalde sinala que respecto do dito polo Sr. Martiño de que non estiven alí, que eu fun o
primeiro en chegar alí e remata sinalando que se formará a comisión e se está a estudiar a
posibilidade de axudas ós máis necesitados.
Votación e resultado:
Sometida a votación a proposta dáse o seguinte resultado:
Votos a favor:17, dos grupos municipais do PP (8), BNG (4), PSG-PSOE (4) e Mixto(1).
Votos en contra:0.
Abstencións:0.
Queda aprobada a proposta por unanimidade dos dezasete membros que legalmente
compoñen o Pleno.
6º) APROBACIÓN DA MOCIÓN DO PP E INTEO SOBRE ADHESIÓN Ó ACORDO DE
COLABORACIÓN ENTRE A FEMP E AETIC.
Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, dáse lectura ó dictame da Comisión Informativa de
Obras e Servizos.
Dada conta directamente da moción dictaminada que ten o seguinte contido:
Nós, os representantes do Concello de Teo, reunidos en Pleno, con motivo do acordo
subscrito entre a Federación Española de Municipios e Provincias (FEMP) e a Asociación de
Empresas de Electrónica, Tecnoloxías da Información e Telecomunicacións de España
(AETIC) para o despregue das infraestruturas de redes de radiocomunicación, o 14 de xuño
de 2005, declaramos o noso desexo e compromiso de participar de maneira construtiva no
desenvolvemento da sociedade da información, así como de favorecer o desenvolvemento
harmónico das infraestruturas da rede de radiocomunicación en xeral, e de facilitar o acceso ó
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uso da telefonía móbil a toda a nosa poboación en particular, en termos de seguridade
xurídica, ambiental e sanitaria.
Recoñecemos a necesidade dunha colaboración estreita entre todas as institucións que teñen
competencias relacionadas co despregue de redes de radiocomunicación, así como coas
operadoras de telefonía móbil, para non poñer freo ó desenvolvemento dos nosos pobos e
cidades, pero é a nosa obriga facelo en termos de seguridade. Por isto cremos necesario que
exista un Código de Boas Prácticas subscrito por todas as partes interesadas e avalado polo
Ministerio de Industria, Turismo e Consumo.
Acordamos a adhesión do Concello de Teo ó Acordo de Colaboración subscrito entre a
Federación Española de Municipios e Provincias (FEMP) e a Asociación de Empresas de
Electrónica, Tecnoloxías da Información e Telecomunicacións de España (AETIC) para o
despregue das Infraestruturas de Redes de Radiocomunicación, asinado o 14 de xuño de
2005, e ó Código de Boas Prácticas para a instalación de Infraestruturas de Telefonía Móbil,
elaborado pola FEMP e AETIC e aprobado pola Comisión Executiva da FEMP o 13 de
decembro de 2005, así como o noso compromiso de cumprimento.
Debate:
O Sr. Concelleiro Sisto Edreira sinala que para votar primeiro se necesita información, unha
información básica que é o propio convenio e que non se nos facilitou, que nós estamos de
acordo coa parte dispositiva, como non imos estar de acordo se temos presentado preguntas e
mocións sobre estes temas, pero despois deste razoamento de que asumimos a adhesión
temos que dicir que non asumimos este acordo, e pregunta, ¿sabe que beneficios reporta para
o Concello?, e remata sinalando ademais case seguro que estamos de acordo co convenio,
pero así descoñecéndoo non poidemos asumir as cousas.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que abstivéronse na comisión informativa polas mesmas
razóns expostas polo BNG, que na comisión informativa reclamaron o texto do convenio e o
grupo de goberno non o tiña e estamos dispostos a modificar a nosa posición.
Engade que é unha especie de voto de confianza porque está xestionado a través da FEMP e
queremos entender que pode ser algo beneficioso para o Concello.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que é verdade que ó principio as instalacións de
telefonía móbil se instalaban en lugares inadecuados e eu participei na redacción da
ordenanza que está vixente e se agora a FEMP pretende solucionar isto é benvido e vouno
aprobar.
O Sr. Concelleiro Sisto Edreira sinala que é un tema sensible e que debe estudiarse con
tranquilidade e que ó mellor neste Concello había cousas que engadir a ese convenio e ó
mellor a FEGAMP debía implicarse, e remata sinalando que se queren que votemos a favor
deben presentar o convenio para poder estudialo con tempo.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que debía ser unha proposta institucional da Alcaldía,
representativa de todos e non presentarse vía dous partidos, e remata sinalando que me
gustaría que nos informara un pouco dese texto do que vostede dispón.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que instalacións que están funcionando en Teo antes
da ordenanza non poderían funcionar hoxe e creo que as cousas deben ir corrixíndose pouco
a pouco.
O Sr. Alcalde sinala que o asunto ven da FEMP como socios que somos da mesma e despois
se lles dará unha copia do convenio e ímos levalo adiante.
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Votación e resultado:
Sometida a votación a moción dáse o seguinte resultado:
Votos a favor: 13, dos grupos municipais do PP (8), do PSG-PSOE (4) e Mixto (1).
Votos en contra:0.
Abstencións:4, do grupo municipal do BNG (4).
Queda aprobada a moción nos seus propios termos.
En explicación de voto o Sr. Concelleiro Noriega Sánchez sinala que a abstención é porque
descoñecemos o convenio que non se nos facilitou.
7º) APROBACIÓN DA MOCIÓN DO PP PARA SOLICITAR O MANTEMENTO DAS
EMISIÓNS LOCAIS E REXIONAIS DE RTVE.
Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, dáse lectura ó dictame da Comisión Informativa de
Obras e Servizos.
Dada conta directamente da moción dictaminada que ten o seguinte contido:
Coa presentación do Plan de Saneamento e Futuro do Ente por parte da SEPI e de RTVE,
RTVE abandona definitivamente o obxectivo de “cohesión territorial” que deben cumprir os
medios públicos, xa que no caso de Galicia vai supoñer a supresión dun importante número
de desconexións territoriais e locais o que se traducirá en que só sobreviva parte da
información galega, e por tanto una redución significativa das horas de emisión en idioma
galego.
De forma paralela este Plan de Saneamento supón a desaparición dun importante número de
postos de traballo de RTVE, aproximadamente dun 40%.
Ante estas novas, froito da presentación do Plan de Saneamento e Futuro do Ente por parte
da SEPI e de RTVE, o grupo municipal popular ven a presentar a seguinte moción ante o
Concello de Teo:
1. O grupo municipal popular expresa o seu rexeitamento ó Plan de Saneamento e Futuro do
Ente RTVE na medida en que supón a redución de información de ámbito galego, por tanto
horas de emisión en lingua galega, e supón un drástico recorte no cadro de persoal do Centro
Territorial de Galicia.
2. O grupo municipal popular insta á Xunta de Galicia a: Que se establezan os contactos
necesarios coa SEPI e RTVE, co fin de garantir, por unha banda, o mantemento das emisións
locais e rexionais existentes a día de hoxe, e por outra banda, de acordo cos representantes
dos traballadores, se leven a cabo as negociacións necesarias para que o Centro Territorial de
Galicia poida seguir cumprindo coas súas funcións e obrigas.
Debate:
O Sr. Concelleiro Noriega Sánchez sinala que básicamente estamos de acordo e que alégrome
destas iniciativas reivindicativas de dereitos laborais, etc...; que estamos a debatir o
mantemento dun servizo público e a defensa dos dereitos dos traballadores.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que o PSG-PSOE abstívose na comisión informativa
porque necesitaba estudiar o texto a fondo, e así viron que é perfectamente asumible e
votarán a favor.
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Engade que durante oito anos do goberno do PP a débeda de RTVE multiplicouse por catro e
pregúntolle, ¿se vostedes mandaran poderían asumir isto?; engade que calquera goberno
responsable debe asumir e sanear isto e que no plan de saneamento do goberno central que se
está a facer non se prevé o peche de ningún centro de RTVE.
O Sr. Concelleiro Parajó Líañares sinala que non acabo de entender porqué en calquera
política de saneamento sempre pagan os traballadores, que son os mandatarios os que fan a
desfeita e que os traballadores non son os responsables da mala xestión senón os
mandatarios.
O Sr. Concelleiro Noriega Sánchez sinala que estamos polo labor de que estes centros sigan a
dar un servizo e alégrome moito do apoio do Sr. Parajó ós traballadores.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que o plan de saneamento é absolutamente necesario e
afectará a todo tipo de traballadores, para nós é moi claro que o plan é absolutamente
necesario e que debe ser negociado cos representantes sindicais dos traballadores.
O Sr. Concelleiro Parajó Líñares sinala que o Sr. Martiño está equivocado comigo, que fun
oito anos enlace sindical e son un defensor dos traballadores e por iso votarei a favor.
Votación e resultado:
Votos a favor:17, dos grupos municipais o PP (8), BNG (4), PSG-PSOE (4) e Mixto (1).
Votos en contra:0.
Abstencións:0.
Queda aprobada a moción nos seus propios termos por unanimidade dos dezasete membros
que legalmente compoñen o Pleno.
8º) APROBACIÓN DA MOCIÓN DO PP SOBRE PETICIÓNS Á CONSELLERÍA DE
POLÍTICA TERRITORIAL, OBRAS PÚBLICAS E TRANSPORTES.
Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, dáse lectura ó dictame da Comisión Informativa de
Urbanismo.
Dada conta directamente da moción dictaminada que ten o seguinte contido:
““A través da presente moción queremos reiterar os escritos enviados con datas 11/07/2005 e
23/11/2005 nos que se solicitaba da Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e
Transportes medidas para reintegrar a pista pública existente (que se sinala nos planos
adxuntos) ó seu estado orixinal, facilitando o libre tránsito pola mesma, dados os graves
danos que provocaría na veciñanza deste concello o corte da pista polas obras da conexión da
AC-841 co corredor alternativo.
Por outra banda, e tendo en conta as prescricións e ordenación que reflicte o PXOM de Teo,
aprobado inicialmente con data 07/12/2005, precisaríase a inclusión doutro paso que atravese
a conexión da AC-841 co corredor alternativo, dando continuidade ó vial do SUND-6 que
discorre paralelo á estrada AC-841, o que solicitamos, por tanto, a esa Consellería.
Estas actuacións veñen a completar as xa solicitadas á Consellería de Política Territorial,
Obras Públicas e Transportes, e actualmente en execución, que permiten a conservación das
pistas existentes.””
Debate:
O Sr. Alcalde sinala que reiteraron escritos respecto do Camiño Real para que o reintegraran ó
seu lugar e libre, que falouse co Delegado Provincial despois da exposición pública do PXOM
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e se lle reiterou que debían deixar os pasos que figuran na documentación e pediron que se
aprobase polo Pleno e por iso fíxemos esta moción.
O Sr. Concelleiro Noriega Sánchez sinala que estamos de acordo, que é necesario manter as
vías existentes que dan vida ós núcleos de poboación.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés pregunta, ¿por qué vostedes cando a autovía se expuso non
plantexaron as necesidades destas comunicacións?, ese era o momento e esa era a súa obriga,
porque hoxe os problemas técnicos para realizar isto son tremendos.
Engade que o primeiro tema, o do Camiño Real, vostede mandou cartas, pero o PSG-PSOE
reuniuse cos afectados e foron alí con autoridades e comunícolle que o tunel que se fará
garante ese camiño e xa está comunicado ós veciños que o tema do Camiño Real e do tunel
xa está comprometido pola consellería.
Vostede agora aproveita o tema do Camiño Real para traer un camiño que dará servizo a solo
urbanizable non delimitado e pregunta, ¿vostede ten algún interese neste solo urbanizable non
delimitado?, e engade que aquí non plano hai unha propiedade súa Sr. Alcalde; que parécenos
pouco serio que a 50 metros dun vial reclamado polos veciños e onde está o interese xeral, se
aproveite para meter este camiño, que é dificilísimo tecnicamente, e sinala que aproveita ós
veciños para meter isto e que un dos beneficiados é vostede Sr. Alcalde, e remata sinalando
que non podemos por en perigo as obras dos veciños por unha hipótese de camiño onde
vostede ten intereses.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que o INTEO está de acordo coa defensa dos intereses
dos veciños e que se lle pida á consellería para que quede o mellor posible.
O Sr. Alcalde sinala que dame a risa iso de que vostede ten xestionado ante a Xunta de
Galicia, vostede fai demagoxia barata; e que cando se refire ás miñas propiedades quero
dicirlle que eu as merquei fai trinta anos e vostede persoalmente presentou unha alegación ó
PXOM sobre unha finca que antes me daba para dez chalés e agora dame para oito, e que
diga burradas vostede de que iso son intereses persoais é unha barbaridade.
O Sr. Concelleiro Noriega Sánchez sinala que estamos de acordo coa iniciativa de manter os
camiños tradicionais; que deben crearse vías interiores de comunicación porque senón no
futuro teremos problemas e remata sinalando que eu non teño vocación de bombeiro das
institucións autonómicas e que o gran problema ó día de hoxe son os xustiprezos e que a día
de hoxe non se solucionaron.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que o grupo socialista é un partido, non persoalice
vostede Sr. Alcalde, nós actuamos como grupo político e estamos absolutamente lexitimados
polas urnas e pedímoslle por favor que non persoalice; engade que nós facemos política e
empregamos argumentos obxectivos xustificables; insístolle que a primeira reivindicación dos
veciños foi o Camiño Real e o de Penelas, e ningún veciño plantexou esta necesidade que
incorporou vostede, e que ese vial non existe e está simplemente proxectado no Plan Xeral e
está a 50 metros do outro e se vostede quita iso e mete o de Penelas votariamos a favor, e
remata sinalando que nós imos abstermos porque si estamos de acordo co do Camiño Real.
O Sr. Concellero Parajó Liñares sinala que o INTEO vai aprobar a moción e que quere facer a
seguinte reflexión: Que en política hai algo que se chama respecto institucional que quere
dicir que ningún grupo político debe interferir na Xunta as actuacións do goberno; engade
que o que dixo o PSG-PSOE é demagóxico, iso de que falou cos veciños e coas autoridades,
que é unha falta de respecto institucional absoluta, que debe ser comunicador pero nunca
interferir.
Votación e resultado:
Sometida a votación a moción dáse o seguinte resultado:
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Votos a favor:13, pertencentes ós grupos municipais do PP (8), BNG (4) e Mixto (1).
Votos en contra:0.
Abstencións: 4, do grupo municipal do PSG-PSOE (4).
Queda aprobada a moción nos propios termos nos que está redactada.
9º) MOCIÓN DO BNG REFERENTE Ó DÍA INTERNACIONAL DA MULLER.
Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, dáse lectura ó dictame da Comisión Informativa da
Muller.
O Sr. Alcalde sinala que se non hai consenso entre todos os grupos rexeitaremos as dúas
mocións e presentaremos unha por urxencia.
O Sr. Concelleiro Noriega Sánchez sinala que en principio estaban de acordo con algunhas
iniciativas ó repecto pero senón hai acordo, votarán a favor de calquera iniciativa neste tema.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que hai diferencias sustanciais coa nosa moción e que a
proposta do BNG é moito máis fácil de consensuar e está motivada, a que presentan vostedes
ten aspectos que non se poden consensuar.
Non acadándose consenso se procede coa tramitación da moción.
Dada conta directamente da moción dictaminada que ten o seguinte contido:
A situación actual das mulleres galegas no ámbito laboral pon de manifesto a persistencia de
discriminacións directas e indirectas. Son múltiples e complexos os elementos que perpetúan
tal discriminación e que se manifestan na baixa taxa de actividade, nas elevadas cifras de paro
feminino, na segregación laboral ou na diferenza salarial, provocando que, en conxunto, as
mulleres asalariadas cobren ata un 30% menos ca os homes.
A presencia de discriminacións e prexuízos que condicionan a incorporación das mulleres ó
emprego remunerado queda constatada en diferentes estudos, onde se pon de manifesto,
como elementos imprescindibles para o mantemento da sociedade, lonxe de seren valorados e
protexidos, son en moitas ocasións un atranco para o desenvolvemento da faceta laboral.
Podemos tomar como referencia o Terceiro Informe Randstad, sobre políticas de conciliación
na Unión Europea. No mesmo, cífrase nun 20% ás mulleres que abandonan o seu traballo por
mor da maternidade, resaltando que se fixeramos a análise dos homes que renuncian ó seu
emprego a causa da paternidade, non tería relevancia estatística. Desminte, ademais, que
exista unha vinculación directa entre incorporación das mulleres ó mundo laboral e descenso
da natalidade, tal e como demostra a evolución noutros Estados do contorno europeo que
contan con políticas máis avanzadas no ámbito da corresponsabilidade.
O Instituto Galego de Estatística (IGE) fornécemos datos en relación ó emprego do tempo
que son reveladores a respecto da necesidade de facer da corresponsabilidade e a promoción
da incorporación laboral das mulleres eixes centrais da actuación das institucións públicas
galegas a todos os niveis. Algúns destes datos son os seguintes:
- A porcentaxe de homes empregados é do 40,1% mentres as mulleres empregadas se sitúan
nun 26,8%. A media de tempo que dedican ó traballo remunerado é inferior –á media
masculina- nunha hora e vinte e dous minutos.
- 72,1% das mulleres realizan actividades de mantemento do fogar, fronte a un 26,6% de
varóns. Estes dedican 51 minutos ás mesmas fronte ás dúas horas que diariamente ocupan ás
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mulleres. Ó fogar e familia as mulleres dedican 4 horas e 52 minutos e os varóns 2 horas e 30
minutos.
- Hai un 12,2 % de persoas que diariamente coidan de nenos e nenas. Os galegos que declaran
dedicarse diariamente a estas atencións representan o 8,5%, fronte a un 15,5% de galegas.
O BNG pensa que a incorporación igualitaria das mulleres no traballo remunerado é un reto
que ten que enfrontar o conxunto da sociedade galega. Debemos dar pasos firmes cara unha
sociedade que sexa consciente dos beneficios da incorporación plena e igualitaria das
mulleres no ámbito laboral, mais tamén dos beneficios de facer do ámbito privado un espacio
común de homes e mulleres. É necesaria a asunción, por parte dos poderes públicos, de
políticas que removan os cimentos nos que se asenta a actual división de roles, eliminando os
condicionantes sociais e culturais que intentan situar as prioridades das mulleres nas tarefas
reprodutivas e domésticas. Medidas que promovan unha sociedade máis xusta e equilibrada,
onde sexa efectiva a igualdade de trato, de dereito e de oportunidades.
Somos conscientes que o nivel de autogoberno que ten hoxe a nación galega é insuficiente
para podermos abordar de maneira global unha política verdadeiramente eficaz no ámbito da
corresponsabilidade e da incorporación igualitaria das mulleres ó ámbito laboral. Aspectos
relevantes como a regulación dos permisos de maternidade, paternidade, permisos para dar o
peito, excedencias, lexislación laboral, etc., continúan sendo materia reservada ó Estado.
Mais que foron exercidos sen teren presente as particularidades da situación do mercado de
traballo en Galiza. Labregas, mariscadoras, redeiras e outros traballos cunha presencia
importante de galegas, teñen unha regulamentación que non responde á nosa realidade
nacional e que ten provocado situacións incribles como que unha labrega non poida acceder á
titularidade dunha explotación porque o seu marido é titular doutra, ou que teñan dificultades
para o acceso a medidas de corresponsabilidade. Máis un motivo de peso para que
comprendamos a necesidade de dotar a Galiza dun novo Estatuto de Nación, que nos confira
os instrumentos necesarios para poder avanzar na Galiza cara unha sociedade máis xusta e
igualitaria.
Consecuentemente, o Grupo Municipal do BNG propón ó Pleno a adopción do seguinte
acordo:
1. Reclamar á Xunta de Galicia a elaboración dunha Lei galega para o fomento do acceso das
mulleres ó emprego remunerado que conte coa participación de todos os axentes sociais e
institucionais implicados e que incorpore medidas para favorecer o acceso das mulleres ó
mundo do traballo en igualdade de condicións, liñas de actuación para detectar e eliminar as
discriminación directas e indirectas, así como para abordar a problemática do acoso.
2. Promover desde o ámbito municipal campañas de sensibilización social que incidan na
necesidade dun reparto equilibrado de funcións e tarefas no ámbito doméstico e na
dignificación social do traballo realizado no ámbito familiar.
3. Primar nas contratacións que realice o Concello a aquelas empresas que teñan unha
presencia equilibrada entre os dous xéneros.
4. Promover desde o Concello, en colaboración coas institucións educativas e coas ANPAS, a
realización de actividades extraescolares nos centros educativos.
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Debate:
A Srª. Concelleira Diéguez González sinala que a moción do BNG céntrase no ámbito laboral,
que o desemprego feminino é moito maior co masculino e que a situación laboral das
mulleres deriva en salarios inferiores polo que se pide na moción que se adopten unha serie de
acordos.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que imos votar a favor e argumentaremos na nosa
moción.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que en vista de que hai tres mocións presentadas e que
serán parecidas e fai tempo se falou de consensuar e todos os anos temos este problema
penso que todos os grupos debían reunirse para facer unha proposta conxunta.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que tanto a moción do BNG como a do PSG-PSOE falan
do día 8 de marzo e estamos a 28; o grupo de goberno non fixo absolutamente nada desde a
presentación da moción e só puxeron un anuncio na prensa.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que pode quedar sobre a mesa e facer unha conxunta
para un próximo Pleno.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que non.
O Sr. Concelleiro Noriega Sánchez sinala que nas comisións informativas se podían integrar
os esforzos, que isto é un espectáculo público, que é moi triste, e remata sinalando que este
grupo está a favor das tres mocións presentadas aínda que a nosa a consideramos a máis
completa.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que apoia a moción do BNG.
Votación e resultado:
Sometida a votación a moción dáse o seguinte resultado:
Votos a favor:17, dos grupos municipais o PP (8), BNG (4), PSG-PSOE (4) e Mixto (1).
Votos en contra:0.
Abstencións:0.
Queda aprobada a moción nos seus propios termos por unanimidade dos dezasete membros
que legalmente compoñen o Pleno.
10º) MOCIÓN DO PSG-PSOE REFERENTE Ó DÍA INTERNACIONAL DA MULLER.
Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, dáse lectura ó dictame da Comisión Informativa da
Muller.
Dada conta directamente da moción dictaminada que ten o seguinte contido:
Exposición de motivos:
Nesta nova conmemoración do 8 de marzo queremos celebrar que nos atopamos nun
momento crucial para a vida das mulleres en España e en Galicia. Por unha banda, cúmprese
o 75 aniversario do voto feminino e o dereito das mulleres a ser electoras, que abandeirou
Clara Campoamor na Constitución de 1931 da II República. Por outro, as mulleres somos
protagonistas de avances imparables na loita pola igualdade de oportunidades.
Hai 75 anos que as mulleres podemos decidir a través do voto, os nosos representantes
políticos. Foi unha batalla ardua, difícil e incomprendida por moitos que aseguraban que a
suposta “incapacidade intelectual” das mulleres ía redundar negativamente na democracia.
Grazas á teima e ó esforzo daquelas mulleres parlamentarias, escritoras e intelectuais, imperou
a razón e hoxe o sufraxio universal é un dereito que está firmemente consolidado.
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A celebración, o 8 de marzo como Día Internacional da Muller proporciónanos a ocasión de
tributarlles a aquelas mulleres unha merecida homenaxe e dar así un paso máis, xa que, se hai
75 anos que as mulleres en España poden ser electoras, agora queremos ser elixibles en
condicións de igualdade para asemellarnos o máis posible á sociedade á que queremos
representar composta a partes iguais por mulleres e homes.
Mais non só aspiramos a buscar a equidade en política, senón en todos os ámbitos da vida
privada e laboral, tentando erradicar a discriminación histórica que converteu ás mulleres en
únicas responsables da crianza dos menores, coidadoras dos dependentes, e, en consecuencia,
a formar parte do mercado de traballo en condicións de inestabilidade e precariedade.
Debemos comprometernos a buscar fórmulas que acaben con estas inxustizas que se
cometen desde o plano político, económico e social.
Durante o pasado ano as mulleres puideron ver moitas destas expectativas cumpridas, sobre
todo a máis urxente, como era poñer freo á violencia machista a través dunha lei integral,
aprobada por unanimidade de todos os grupos políticos no Congreso.
Se o esforzo para concretar vontades e desenvolver un texto lexislativo que afronte o
fenómeno desde todas as súas perspectivas foi importante, maior debe ser o impulso de todas
as administracións públicas para ir pondo en práctica todas as medidas que a Lei prevé.

Neste intre estanse a aplicar máis de 50 medidas a favor da igualdade, impulsadas polo
Goberno do Estado, que pretenden contribuír a que día a día desaparezan as desigualdades
entre homes e mulleres, sobre todo en materia de emprego.
Durante o ano 2005 máis de medio millón de mulleres encontraron traballo en España,
estreitando a fenda de xénero existente en materia de emprego. Non obstante, a realidade
social e económica non reflicte aínda a igualdade plena neste eido laboral.
Confiamos en que a futura Lei de igualdade, que se aprobará este ano, dea resposta ás
demandas das mulleres que pasan, entre outras prioridades, por eliminar os obstáculos que
impiden equiparar salarios e acadar postos de responsabilidade nas empresas sen ter que
renunciar a unha vida persoal autónoma, defendendo o dereito dun permiso de paternidade
intransferible.
Tamén as medidas emprendidas polo Goberno da Xunta de Galicia están abandeirando esta
loita a favor da igualdade. Os anuncios de elaboración da Lei galega contra a violencia de
xénero ou da Lei galega de igualdade no emprego conforman dous piares básicos no novo
executivo galego que, encabezado por Emilio Pérez Touriño, ten como un dos obxectivos de
goberno a eliminación de calquera indicio de desigualdade no noso país.
En definitiva: 75 anos despois de ter conseguido o dereito ó voto, as mulleres españolas,
galegas e teenses queremos reivindicar a forza da igualdade como motor da transformación
social en profundidade á que aspiramos.
ACORDO:
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Convencidos de canto antecede e como consecuencia diso, o Grupo Municipal Socialista
presenta a seguinte moción para a súa consideración polo Pleno Municipal de Teo e a
adopción dos seguintes acordos:
1. Recoñecer e tributar por parte do Concello de Teo unha merecida homenaxe a tantas
mulleres que, abandeiradas por Clara Campoamor, hai 75 anos defenderon o dereito do voto
feminino como feito imprescindible para alcanzar unha democracia plena. Neste senso
solicitamos:
- A execución efectiva da decisión unánime da Corporación de Teo de 29 de marzo de 2001,
polo que se acordaba dar o nome de Clara Campoamor a unha rúa de Teo. Neste senso
propoñemos que se debera organizar un acto oficial co correspondente descubrimento dunha
placa conmemorativa na rúa en cuestión.
- Organizar actos culturais, charlas, debates, exposicións, conferencias, sesións de cine-foro,
etc..., para dar a coñecer os feitos, a biografía das súas principais protagonistas, o contexto
histórico, etc.
- Elaborar unha Unidade Didáctica para distribuír entre os escolares de Teo sobre a figura de
Clara Campoamor e a historia da loita polo voto feminino en Europa e España.
2. Solicitar do Goberno de España e do Goberno da Xunta de Galicia a adopción das medidas
necesarias para eliminar a discriminación laboral que sofren as mulleres con salarios, que de
media son un 27% máis baixos ca os dos homes, a través de mecanismos de incentivo ás
empresas para equiparar os salarios, ou de recomendacións para unha mellor reorganización
horaria no traballo e da promoción das mulleres nos órganos de dirección.
3. Trasladar ó Goberno de España e ó da Xunta de Galicia o apoio institucional municipal
para avanzar dunha maneira significativa na conciliación da vida laboral e persoal, ó aprobar a
Lei de dependencia, que permitirá, ademais de recoñecer o dereito das persoas dependentes,
liberar ás mulleres dun rol social firmemente asentado, no que elas son as únicas coidadoras
dos fillos, do fogar e dos dependentes, practicamente en exclusiva.
4. Impulsar a coordinación e cooperación entre todas as administracións públicas, cada unha
no marco das súas competencias, posibilitando a participación dos gobernos locais na
aplicación da Lei integral contra a violencia de xénero e da futura Lei de dependencia, coa
dotación de recursos suficientes.
5. Solicitar ó Goberno de España e ó Goberno da Xunta de Galicia, no marco das súas
competencias, unha modificación da lexislación vixente, para estimular e facilitar a
participación das mulleres nos ámbitos de toma de decisións para conseguir unha democracia
paritaria na confección de listas electorais e na elección de cargos de responsabilidade pública,
por parte dos partidos políticos.
Debate:
Durante o debate auséntanse do salón de plenos os señores concelleiros Noriega Sánchez e
Rego Jorge.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que a moción foi presentada o día tres de marzo e que
propoñían unha serie de medidas que agora están desvirtuadas polo paso do tempo; engade
que o PSG-PSOE solicitou moitas veces a constitución da Xunta de Portavoces, para traer os
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asuntos ó Pleno consensuados, non veña agora de campeón do diálogo, vostedes non fixeron
nada con respecto ás mocións do BNG e do PSG-PSOE, o problema é que en Teo non hai
goberno, que temos un Alcalde viaxeiro que non se dedica ó Concello e por iso o PSG-PSOE
por solucionar problemas dos veciños presenta iniciativas que debían ser do goberno para
defender os intereses dos veciños. Continua sinalando que na nosa moción engadimos cousas
á moción do BNG, así respecto a Clara Campoamor e lle esiximos o acordo unánime
municipal de darlle o nome dunha rúa que compete executar ó goberno municipal de Teo, e
que igualmente hai na nosa moción unha referencia de apoio ó goberno español para
conseguir unha democracia paritaria que non está contemplada nas mocións anteriores.
A Srª. Concelleira Diéguez González sinala que estou de acordo co dito polo PSG-PSOE, e
quero facer unha reflexión: Moito falar de muller, pero ¿alguén sente o que di?, falamos por
falar e ninguén é consciente do que falamos, que o primeiro que hai que ter é sensibilidade e
se fosemos conscientes de cal é o problema non estariamos a falar así, temos que ser
conscientes que se a muller estivese en situación de igualdade a sociedade estaría mellor en
todos os aspectos, engade que a felicidade dunha muller repercute en todos os aspectos da
vida da sociedade en xeral, e remata sinalando que eu estou de acordo coa moción do
PSG-PSOE e con todo coa intención de que as cousas cambien en favor da muller.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que eu estou totalmente de acordo co dito pola Srª.
Diéguez e o apoio.
O Sr. Alcalde sinala que nós non estamos de acordo coa moción.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que ímos darlle un exemplo de democracia e votaremos a
favor da súa moción e quero recordarlle as cifras de salarios, desemprego, coidadores de
maiores discapacitados, contratos laborais temporais, que son cifras elocuentes da situación
da muller.
Engade que tivo que vir un goberno socialista para tomar medidas neste tema, que aquí hai un
baleiro que hai que encher, e pregunta ¿cal é a política do goberno do Concello respecto á
muller?, vostede ten un Plan de Igualdade aprobado, ¿vostede o cumpriu?, fala alí dunha
Concellería da Muller ¿creouna?, e remata sinalando que este tipo de mocións son para facer
unha reflexión colectiva.
Votación e resultado:
Sometida a votación a moción dáse o seguinte resultado:
Votos a favor: 6, dos grupos municipais do BNG (3) e do PSG-PSOE (3).
Votos en contra:9, dos grupos municipais do PP (8) e Mixto(1).
Abstencións:2, dos señores Noriega Sánchez e Rego Jorge, ó abeiro do disposto no art. 100
do ROF.
Queda rexeitada a moción.
11º) MOCIÓN DO PSG-PSOE SOBRE A FUTURA LEI DE PROMOCIÓN DA
AUTONOMÍA PERSOAL E ATENCIÓN ÁS PERSOAS EN SITUACIÓN DE
DEPENDENCIA.
Se incorporan ó Pleno ós señores concelleiros Noriega Sánchez e Rego Jorge.
Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, dáse lectura ó dictame da Comisión Informativa de
Asuntos Sociais e Sanidade.
Dada conta directamente da moción dictaminada que ten o seguinte contido:
Exposición de motivos:
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Na actualidade a atención das necesidades das persoas en situación de dependencia
converteuse nun problema social de primeira magnitude e nun reto para as políticas públicas,
que non poden seguir inhibíndose diante das dificultades e custos que a dependencia supón
para centos de miles de familias españolas.
Segundo o Libro Branco da Dependencia o número de persoas en situación de dependencia
en España estímase en 1.200.000 no ano 2005 e roldará as 1.373.000 persoas no ano 2015.
As ineficiencias do Estado de Benestar estanas suplindo as familias, nas que recae a atención
ás persoas dependentes, e especialmente nas mulleres. O 83% dos coidadores son mulleres,
cunha idade media de 52 anos. As tres cuartas partes das persoas coidadoras non desenvolven
actividade laboral ningunha.
Segundo os datos do Libro Branco, só o 6,5% das familias que coidan a persoas dependentes
conta co apoio dos servizos sociais. Só o 3,14% das persoas maiores de 65 anos contan cun
servizo de axuda a domicilio, o 2,05% con teleasistencia e o 0,46% cunha praza nun centro de
día.
O goberno de José Luís Rodríguez Zapatero priorizou as decisións políticas necesarias para
recuperar o tempo perdido en materia de políticas sociais na etapa do goberno do PP,
achegando solucións para atender, non só ás necesidade das persoas dependentes, senón
tamén os das súas familias, presentando no Consello de Ministros do 23 de decembro de
2005, o Anteproxecto de Lei de promoción da autonomía persoal e atención ás persoas
dependentes.
ACORDO:
Sométese á consideración do Pleno da Corporación esta moción para que este órgano adopte
os seguintes acordos:
1. Dar os parabéns ó Goberno de España pola decisión política de afrontar un reto tan
importante como é a protección das persoas dependentes, que debe transformar en dereitos
unha reivindicación histórica das persoas que se atopan nesta situación e a das súas familias.
2. Solicitar do Goberno Central que recoñeza un novo dereito de cidadanía: o das persoas que
non poden valerse por si mesmas a ser atendidas polo Estado.
3. Esixir que a futura Lei de promoción da autonomía persoal e atención á dependencia,
garanta un catálogo de prestacións e servizos comúns para todos os cidadáns en condicións
de igualdade.
4. Impulsar a coordinación e cooperación nesta materia entre todas as administracións
públicas, cada unha no marco das súas competencias.
5. Aprobar o compromiso do concello de colaborar na posta en marcha dos principios da
futura lei e do novo dereito de cidadanía que conleva para todos os españois.
Debate:
O Sr. Alcalde sinala que o 31 de xaneiro o PP aprobou unha moción por este tema e non ímos
agora aprobar unha súa por este mesmo tema.
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O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que creo que foi aprobada por unanimidade de todas as
forzas políticas do Concello; o Sr. Alcalde sinala que votaron a favor PP e Mixto, vostedes
abstivéronse.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que deanos unha lección e vote a favor; o Sr. Alcalde
sinala que cos anos que levo aquí xa lle din bastantes leccións.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que penso que vai ser unha lei que contará tamén co
apoio do PP, engadindo que cremos que é unha iniciativa que impulsa o PSG-PSOE e debe
saír co máximo consenso posible e logo desde o nivel municipal que é o que plantexamos
aquí se realicen actuacións.
O Sr. Concelleiro Iglesias Villar sinala que votarán a favor da moción, que esta lei é unha lei
xenérica, é un primeiro paso para dar solucións a este problema aínda que non é a única
posible, cremos que será moi importante o regulamento que desenvolva esta lei e as
competencias das comunidades autónomas terán a súa importancia no desenvolvemento
destes temas e xa veremos que desenvolvemento se lle da en Galicia, e remata sinalando que a
lei é un primeiro paso na solución deste grave problema da cidadania.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que quere engadir algunhas cuestións, así que este sería o
cuarto pilar do Estado do Benesestar, logo da universalización da asistencia sanitaria, da
educación e das pensións aprobadas polo goberno socialista; engade que estou convencido de
que vostede e o seu grupo están de acordo coa moción e non é moi coherente que voten en
contra simplemente por despeito, que non é un argumento serio, pídolle que faga un esforzo
de sentido común e non se deixe levar polo impulso.
O Sr. Concelleiro Iglesias Villar sinala que votarán a favor da moción, non da política do
PSG-PSOE.
O Sr. Alcalde sinala que vostedes arreglaron o país sempre, e como xa aprobamos unha
moción sobre este tema votaremos en contra.
Votación e resultado:
Sometida a votación a moción dáse o seguinte resultado:
Votos a favor: 8, dos grupos municipais do BNG (4) e do PSG-PSOE (4).
Votos en contra: 9, dos grupos municipais do PP (8) e Mixto (1).
Abstencións:0.
Queda rexeitada a moción.
12º) MOCIÓN DO PSG-PSOE SOBRE CREACIÓN DO CONSELLO MUNICIPAL DA
MOCIDADE.
Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, dáse lectura ó dictame da Comisión Informativa de
Xuventude e Deportes.
Dada conta directamente da moción dictaminada que ten o seguinte contido:
Exposición de motivos:
Desde as entidades municipais cómpre sumar esforzos encamiñados ó reforzamento da
democracia a través da posta en práctica de iniciativas imaxinativas que contribúan á
revitalización do estrutura ou tecido social no que se sustentan as esencias democráticas.
As institucións políticas das sociedades formalmente democráticas están obrigadas a buscar
novas fórmulas de implicación política dos seus cidadáns, que sexan complementarias das
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formas tradicionais recoñecidas, que centran a súa atención, basicamente, nos
correspondentes procesos electorais.
“Democratizar a democracia”, profundar na vida democrática”, “robustecer a sociedade civil”,
etc., son conceptos que definen unha preocupación xeneralizada dos elementos sociais máis
dinámicos interesados en impulsar o debate e a reflexión sobre esta cuestión.
En todo caso, é absolutamente evidente que os colectivos sociais reclaman, cada vez con
maior intensidade canles de participación política alternativos que contribúan ó
enriquecemento e ó progreso do conxunto da sociedade e, de paso, a darlle a esta un maior
dinamismo, unhas maiores cotas de prosperidade e de xustiza social, e mesmo unha maior
cohesión interna.
Entre estes colectivos, tradicionalmente esquecidos polas formas políticas establecidas está a
mocidade.
No caso concreto do Concello de Teo, a mocidade comprendida nun tramo de idade entre os
15 e os 29 anos constitúen case un 25% da poboación do municipio. A falta de ofertas
políticas específicas por parte das instancias municipais teenses e, sobre todo, o non
recoñecemento do seu protagonismo na planificación e realización das propostas e programas
dirixidas a eles, provocan un acusado distanciamento da mocidade respecto á vida social e
política. Este preocupante fenómeno obríganos a habilitar fórmulas que nos permitan
aproveitar todo o seu enorme potencial a través da súa participación no quefacer colectivo e
da asunción directa de responsabilidades á hora de elaborar e pór en práctica as súas
inquedanzas e proxectos.
De aí a necesidade de idear mecanismos e instrumentos institucionais de participación política
paralela nos que os mozos e mozas se sintan protagonistas dos seus propios destinos e poidan
cumprir os seus soños e expectativas nos diversos eidos: culturais, deportivos, sociais,
laborais, políticos, etc.
ACORDO:
Instar ó alcalde e ó seu grupo de goberno a que coa maior prontitude posible procedan a:
1. Crear o Consello Municipal da Mocidade, a través dun proceso constituínte transparente no
que a propia xuventude sexa invitada a participar no seu deseño formal e na fixación dos seus
obxectivos e das súas competencias.
2. Arbitrar políticas que fomenten a participación da xuventude na vida social e política de
Teo, a través, fundamentalmente, do asociacionismo.
3. Idear e levar a cabo iniciativas culturais, deportivas, sociais, etc., que contribúan a crear o
clima propicio que facilite o proceso de constitución deste órgano de participación política, a
través da creación de espazos de diálogo e colaboración xuventude/institución municipal e da
posta en práctica de ofertas programáticas específicas que conecten realmente cos intereses da
mocidade teense.
Debate:
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que estamos unha vez máis ante unha insuficiencia do
grupo de goberno, e que xa presentamos con anterioridade unha moción neste mandato que
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foi rexeitada pero a nosa esperanza é que aínda votando en contra formalmente no Pleno
despois aproveite algunha idea, pero nada; pregunta, ¿que accións municipais fixo o Concello
cara a mocidade?, vostede non cre na mocidade, ¿como podemos atraer á xuventude ás
actuacións do Concello?, a través deste Consello Municipal da Mocidade, que tería carácter
consultivo, onde expresen as súas inquedanzas e se sentiran cómodos para participar na vida
política cara a mocidade, engade que son mecanismos perfectamente legais e sería motivo
para que vostedes se levasen ben coa xuventude.
O Sr. Concelleiro Noriega Sánchez sinala que é unha medida acertada, pero coñezo a
incapacidade do goberno municipal para levar a cabo este tipo de medidas; engade que se
aprobou un regulamento de participación veciñal que ten órganos que non se puxeron en
marcha, vostede Sr. Alcalde non cre na democracia participativa, así por exemplo temos un
Consello Municipal de Educación aprobado fai moitos anos e nunca se reuniu, e remata
sinalando que vostede só cre en vostede Sr. Alcalde.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que a moción se inscribe na dialéctica de dous modelos,
para vostedes son súbditos, para nós son cidadáns, que son dúas maneiras moi diferentes de
concebir a política, o seu modelo Sr. Alcalde é o clientelismo político, o noso é que asuman
dereitos e teñan deberes, se facemos cidadáns profundamos na democracia que é a única vía
para que a riqueza se distribua de xeito equitativo e xusto e para iso é imprescindible
incorporar á mocidade a esa escola de democracia.
Engade que votando en contra cometen un grave erro político colocándose fronte á mocidade
de Teo, me gustaría que me dixera cantas veces se sentou coa mocidade de Teo para saber
sobre as súas necesidades, e remata sinalando que pídolle un esforzo para comprender esta
iniciativa positiva para vostede e para a mocidade de Teo.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que é moi fácil falar e pregunta, ¿que fixeron vostedes
aquí na oposición a favor da mocidade? nada, ¿cantas propostas? cero, vimos aquí a dicir que
se cre o Consello da Mocidade e despois para nada, ningunha proposta.
O Sr. Alcalde sinala que quero dicirlle ó Sr. Leis que levo vinte anos gobernando e non teño
que facerlle caso os seus consellos, aínda que llos agradezo; engade que nós o que facemos
coa mocidade de Teo témolo demostrado a través dos anos e vostede calquera cousa que ve
moción ó canto e a conclusión que saco dun Concello como Betanzos onde só levan tres
mocións que ímos cambiar o regulamento porque en vinte anos nunca vin cousa tan rara,
penso que con isto non ímos aprender nada porque é só demagoxia súa, e remata sinalando
que os do BNG presentan tres ou catro mocións e despois se votan en consecuencia.
Votación e resultado:
Sometida a votación a moción dáse o seguinte resultado:
Votos a favor: 8, dos grupos municipais do BNG (4) e do PSG-PSOE (4).
Votos en contra: 9, dos grupos municipais do PP (8) e Mixto (1).
Abstencións:0.
Queda rexeitada a moción.
Auséntase do Pleno o Sr. Concelleiro Iglesias Villar.
13º) MOCIÓN DO BNG SOBRE O PROXECTO DE AMPLIACIÓN E MELLORA DO
TRAZADO DA C.P. 0205 Ó SEU PASO POR LUOU.
Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, dáse lectura ó dictame da Comisión Informativa de
Obras e Servizos.
Dada conta directamente da moción dictaminada que ten o seguinte contido:
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A Deputación da Coruña ven desenvolvendo en varias fases o proxecto de ampliación e
mellora do trazado da CP 0205 entre Bertamiráns (Ames) e A Ramallosa (Teo), xa rematado
nunha boa parte da súa extensión.
Na actualidade, e despois de varios anteproxectos, a empresa consultora NOEGA elaborou a
petición da Deputación o “Proxecto de ampliación e mellora do trazado da CP 0205” entre os
puntos quilométricos PK 7850 e PK 11200, isto é, ó seu paso pola parroquia de Luou.
A proposta presentada no proxecto concéntrase, a grandes riscos, en:
Aumentar o radio da actual curva de Seixos, desprazando a estrada en dirección á igrexa de
Luou, e construíndo unha rotonda no novo emprazamento do cruce coa estrada de Lampai.
A partir desta rotonda, o novo trazado atravesaría a aldea de Espasande cun importante
impacto, xa que o lugar queda practicamente fendido en dous e afecta a numerosas leiras e
algunha construción.
O novo trazado conflúe co vello trazado despois de cruzar o río do Rapeiro, para atravesar o
núcleo da igrexa de Luou practicamente sen modificación e sen posibilidades de ampliación
polas limitacións das construcións existentes. Non debe esquecerse que no propio edificio do
antigo Sindicato de Agricultores, no punto máis estreito do novo trazado, localízase a escola
infantil da parroquia, o que supón un punto especialmente sensible na seguridade da vía. Do
mesmo xeito, na carballeira desenvólvese unha parte importante da vida parroquial e, polo
tanto, de movemento rodado veciñal.
Corrixir limitadamente as curvas do lugar de Paraxó, abrindo o seu radio, pero sen definir un
novo trazado que suprimise totalmente as actuais limitacións.
O BNG de Teo considera que, na maioría dos casos, as reformas promovidas nas
infraestruturas teñen, inevitablemente, un importante impacto social e no medio, sendo este
asumible se realmente se solucionan os graves problemas das antigas vías. Este non é o caso.
O Concello de Teo non debe permitir que o novo trazado afecte de forma tan importante ó
lugar de Espasande para, uns metros máis adiante, meter a estrada nun auténtico embudo no
punto máis sensible para a seguridade viaria, a carballeira de Luou.
Imponse a necesidade dun novo estudo que defina outras alternativas viables, como por
exemplo, prolongar o novo trazado en dirección cara Recesende (escapando dos núcleos e
das vivendas unifamiliares), para unha vez sobrepasada a piscina municipal, derivar cara o
antigo vertedoiro para empalmar de novo co antigo trazado.
Unha solución deste tipo permitiría, a un tempo, solucionar outros dous graves problemas: o
cruce da Veiga de Brea (cruce da estrada Luou-Milladoiro coa pista cara Recesende,
verdadeiro punto negro cunha media de dous accidentes mensuais de importante alcance) e
dar unha solución definitiva ás complicadas curvas do lugar de Paraxó e o Aido.
En consecuencia, o Grupo Municipal do BNG propón ó Pleno a adopción do seguinte acordo:
1. Solicitar da Deputación Provincial un novo estudo para o trazado da CP 0205 entre os PK
7850 e 11200, baseado nas consideracións arriba expostas, e que supoña unha solución
segura, práctica e definitiva ós problemas do antigo trazado.
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Debate:
O Sr. Alcalde sinala que debía facerse unha proposta consensuada para que a Deputación non
faga ese proxecto, que amplie a estrada vella e amplie as curvas para beneficiar ós veciños.
O Sr. Concelleiro Sisto Edreira sinala que na comisión informativa tentouse o consenso, pero
agora non pode valeirarse a moción, fixemos modificacións na proposta para conseguir
consenso e engade que aprobarán calquera cousa que se presente para beneficiar ós veciños.
Engade que nós somos unha forza política que trata de conseguir solucións, que ampliar a
existente non é darlle unha solución, que ampliar a estrada vella é un suicidio, que nós
aprobaremos unha moción para que exista consenso pero que esa non é a solución.
Continua sinalando que o importante é solucionar o problema e por iso presentan unha
modificación introducindo outras posibilidades á Deputación, dándolle tres alternativas para
que as estudie e igualmente para que realice un novo estudio e remata sinalando que vocación
de maior consenso que a que ten este grupo non existe.
O Sr. Alcalde sinala que debiamos chegar a un consenso todos os grupos e como mal menor
pedir que ampliaran a estrada e deixala aberta a que fixeran un novo estudio.
O Sr. Concelleiro Sisto Edreira sinala que nós cremos que se equivoca, pero por lograr un
consenso a podemos aprobar.
O Sr. Concelleiro Leis Carles pregunta, ¿desde cando o goberno municipal de Teo ten
coñecemento deste problema?. O Sr. Alcalde sinala que enviouse o proxecto desde a
Deputación para que se lle pasara ó equipo redactor do PXOM.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que o grupo socialista fixo exposición pública do
proxecto con ocasión da aprobación do PXOM e vostedes que o coñecían non informaron de
nada ós veciños, en segundo lugar sinalar que era público e en terceiro lugar que era un
proxecto técnico que despois foi aprobado pola Deputación en febreiro; cando algúns veciños
manifestaron a súa disconformidade tivemos tres xuntanzas con eles e falamos con eles e
cando nos deron os seus argumentos entendimos que cabian outras posibilidades, que o
grupo socialista informou ós veciños de que se ía aprobar e había prazo para alegacións e
puxémonos en contacto coa Deputación solicitando a paralización do expediente para
analizar outras posibilidades e que a nosa moción non é por oportunismo, enterámonos coa
convocatoria do Pleno da moción do BNG, pero esta insinua o descarte de calquera trazado
que pase polo centro de Luou e nós iso non o asuminos, nós o que dicimos é que presenten
máis alternativas.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que anteriormente noutro punto da orde do día falei
do respecto institucional que agora ben o caso; engade que no seu momento a Deputación
fixo un estudio das estradas Bertamiráns-Ramallosa e Galanas a Cacheiras e cando esto saiu a
información pública o PSG-PSOE dixo que eles foran os promotores de que eses estudios se
incorporasen ós plans da Deputación e cando despois apareceu o problema de Luou e
Espasande o PSG-PSOE pretende darlle a volta o asunto para evitar os problemas cos
veciños; engade que no Concello recibíronse dous tomos das estradas da Deputación que
dicía que eran para remitir ós redactores do PXOM, e ó ver os problemas que xeneraba en
Luou e Espasande comunicouselle ós veciños e a algún grupo político e incluso me puxen en
contacto coa Deputación para que lle dixera ós veciños como ían levar o tema e dixeron que
se levaría por expropiación e que ía estar dez días en exposición pública, non no Concello
senón na Deputación, e despois foi cando veu todo iso que dixo vostede; o problema é dos
veciños sobre todo de Espasande, que estou de acordo co BNG de darlle máis opcións á
Deputación porque o que non vou facer é sacala dun lado para metela por outro e remata
sinalando que o proxecto previsto non é o mellor para os veciños de Espasande.
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O Sr. Concelleiro Sisto Edreira sinala que a súa proposta é aberta e da posibilidades para todo,
aínda así se pensan que non é a mellor votarán calquera cousa para o ben dos veciños.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que na lei está contemplado a posibilidade que teñen
de solicitar a realización dun Pleno, non veñan con leiras; en segundo lugar que cando chegou
o documento aquí os veciños de Espasande que viñeron por aquí, máis de vinte, levaron
fotocopia do proxecto, así pois de ocultismo nada, e remata sinalando que estou de acordo
coa moción do BNG e que a Deputación consulte co Concello as obras que fai, porque o
Concello tamén pinta algo neste tema, porque despois os problemas como co AVE
quédannos para nós.
O Sr. Concelleiro Sisto Edreira sinala que o BNG retira a moción co fin de conseguir
unanimidade.
A petición do poñente da moción o Alcalde retira o asunto da orde do día.
14º) MOCIÓN DO PSG-PSOE SOBRE O PROGRAMA INTERREG III A TRASLATIO:
HERDANZA CULTURAL DO CAMIÑO PORTUGUÉS.
Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, dáse lectura ó dictame da Comisión Informativa de
Obras e Servizos.
Dada conta directamente da moción dictaminada que ten o seguinte contido:
Exposición de motivos:
Moi recentemente os medios de comunicación galegos fixéronse eco dunha noticia segundo a
que a Consellaría do Medio Rural da Xunta de Galicia recibira a aprobación do proxecto
Traslatio II, Herdanza Cultural do Camiño Portugués, destinado á cooperación transfronteiriza
e, como consecuencia diso, coordinaría “un proxecto de promoción do Camiño Portugués
como itinerario cultural europeo”.
O proxecto consistente na promoción do Camiño Portugués como itinerario cultural europeo
da Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal tería, entre os seus obxectivos “promover e
coordinar actuacións futuras no Camiño Portugués; recuperar en rede diversos elementos do
patrimonio histórico, arquitectónico, etnográfico, natural e cultural e reforzar a identidade do
Camiño, promovendo conxuntamente a integración sociocultural do territorio
transfronteirizo”.
O orzamento total do proxecto é de 1.535.000 euros dos que o 75% (1.151.250 euros)
financiaríase con fondos comunitarios do FEDER e o restante 25% (383.750 euros) sería
cofinanciado polos socios do proxecto entre os que se atopa, ademais da Consellaría de
Cultura, a Fundación para o Desenvolvemento da Comarca de Santiago.
No caso concreto da comarca de Santiago, esta Fundación será o socio encargado de
coordinar as accións do proxecto e de executar, entre outras, obras que afectan a tramos do
Camiño Portugués en Ames, Brión e Santiago e as obras de acondicionamento do mesmo
camiño na parroquia de Calo (Concello de Teo).
No que respecta ó Concello de Teo, o goberno municipal aprobou nos seus orzamentos de
2006 un ingreso por valor de 133.000 euros por “Transferencias obras proxecto Traslatio-2” e
unha partida de gastos de 177.415 euros (o ano pasado orzamentaron 72.490 euros, 54.364
euros de transferencia do FEDER + 18.126 de contribución propia).
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Mais, de novo, no caso concreto que nos atinxe, o goberno municipal de Teo, en ningún caso
especifica en que van consistir estas obras, co que se corre o risco do que xa ocorreu o pasado
ano: que se lle oculte toda a información sobre estes proxectos ó conxunto da Corporación de
Teo e que se desvíen fondos para obras que gardan máis ben pouca relación (por non dicir
ningunha) cos obxectivos esenciais deste Plan.
En concreto, a Xunta de Goberno do Concello de Teo, de 23 de maio de 2005 aprobou,
dentro deste Programa Interreg III A “Traslatio”: Herdanza cultural do Camiño Portugués,
unha obra titulada “Acondicionamento do contorno do Camiño Portugués en Rúa de
Francos” na que se investiron 28.736,89 euros e que consistiu en realidade no asfaltado dunha
pista de acceso á carballeira de San Martiño de Francos, de dubidoso gusto, por non
cualificala de agresión ó contorno natural, amén de non formar parte dun proxecto integral
para todo o contorno e de non constituír un obxectivo prioritario, e mesmo, e o máis grave, de
non ter ningunha relación co fin primordial deste programa que é, literalmente:
- “Promover o Camiño Portugués como un itinerario cultural europeo da eurorrexión,
recuperando e revitalizando en rede diversos elementos do patrimonio histórico,
arquitectónico, etnográfico e cultural deste Camiño de Santiago, así como reforzar e valorizar
a súa identidade, promocionándoa conxuntamente”.
ACORDO:
Por todo isto e á vista dos feitos, o Grupo Municipal Socialista insta ó alcalde Armando
Blanco e ó goberno municipal de Teo a:
1. Explicar o sentido desta intervención na carballeira de San Martiño e a relación que garda
co fin principal do Proxecto Traslatio antes sinalado.
2. Esixir da Consellaría de Cultura da Xunta de Galicia a delimitación oficial do Camiño
Portugués, polo menos dentro do Concello de Teo e a aprobación dunha serie de medidas
protectoras orientadas á súa conservación.
3. Proceder á elaboración dun Plan Global de Intervención no Camiño Portugués ó seu paso
polo Concello de Teo.
4. Convocar á Comisión Informativa de Cultura para que esta ditamine sobre os criterios e/ou
proxectos concretos que se pensen levar a cabo no presente ano 2006, ou para que, en todo
caso, aqueles se presenten ó Pleno da Corporación, antes da súa aprobación pola Xunta de
Goberno.
5. Clarificar dunha vez a situación concreta da Carballeira de San Martiño en Francos e, a
continuación, elaborar un Plan Integral de Actuación na mesma que aúne criterios estéticos,
funcionais e ambientais.
Debate:
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que queda perfectamente claro na moción o obxecto do
Programa Traslatio e o ano pasado recibiron subvención para realizar dúas obras e respecto da
de Acondicionamento da rúa de Francos en principio non estamos en desacordo, aínda que o
nome non é feliz, no proxecto figuran sete cedros que non están por ningures e hai unha mesa
con bancos na adro da igrexa, ¿parécelles estético e incluso respectuoso co fin relixioso?.
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Máis importante é o tema das obras do proxecto de acceso á carballeira, ¿ese proxecto forma
parte dos obxectivos do programa?, fixeron vostedes unha rampa asfaltada e isto non forma
parte do programa, e é unha agresión importantísima á carballeira; pedimos que non se
improvisen as obras e que se presenten os proxectos antes de ser aprobados á Comisión de
Cultura e por último pedimos que clarifiquen a situación da carballeira porque todas a
intervencións que se están a facer son moi malas.
Auséntase a Srª. Concelleira Diéguez González do salón de plenos.
O Sr. Alcalde sinala que votarán en contra.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés pregunta, ¿a vostede lle parece ben que con fondos europeos se
fagan este tipo de intervencións?, pedimos que elaboren un plan e clarifiquen primeiro a súa
situación e por suposto os investimentos que se fagan no camino portugués porque mentras a
Consellería de Cultura decide o camiño vostedes están investindo no camiño portugués.
Votación e resultado:
Sometida a votación a moción dáse o seguinte resultado:
Votos a favor: 6, dos grupos municipais do BNG (2) e do PSG-PSOE (4).
Votos en contra: 9, dos grupos municipais do PP (8) e Mixto (1).
Abstencións:1, da Srª. Diéguez González ó abeiro do disposto no art. 100 do ROF.
Queda rexeitada a moción.
Abandoa o salón de plenos o Sr. Concelleiro Rego Jorge.
15º) MOCIÓN DO PSG-PSOE SOBRE VERTIDOS E ELABORACIÓN DE INFORME
SOBRE AS DEPURADORAS.
Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, dáse lectura ó dictame da Comisión Informativa de
Obras e Servizos.
Dada conta directamente da moción dictaminada que ten o seguinte contido:
Exposición de motivos:
Desde hai xa un tempo estanse a producir uns vertidos de augas fecais nas inmediacións do
regueiro de Vilanova (Recesende), probablemente a causa do mal (ou nulo) funcionamento
da depuradora local municipal situada na zona. O resultado é o reborde das augas residuais e
a aparición dunha grande balsa coas lóxicas consecuencias de contaminación nos terreos
lindeiros e malos cheiros. A situación estase a producir desde hai xa tempo, sen que as
autoridades municipais teenses tomaran as medidas necesarias para levar a cabo ó seu
arranxo.
A situación, lamentablemente, non é nova. En agosto de 2005 o Grupo Municipal Socialista
presentou un pormenorizado informe (acompañado do correspondente dossier fotográfico)
sobre o estado en que se atopaban as 17 foxas sépticas ou “depuradoras compactas” ou
“depuradoras locais” de titularidade municipal existentes no Concello de Teo.
Naquel intre xa se concluía que a inexistencia dun Plan Integral de Saneamento e a desidia do
goberno municipal de Teo, tiñan como consecuencia inmediata:
- “o estado de abandono en que se atopaban os recintos exteriores destas foxas evidencian a
falta de atención e de mantemento regular das mesmas.

24

- a maioría, por non dicir todas, están inoperativas, é dicir, non cumpren a súa función, o que
ocasiona que as augas residuais se vertan directamente ós ríos e regatos, contaminando os seu
cursos e os terreos limítrofes”.
Con posterioridade, o Grupo Municipal Socialista, á vista dos feitos presentara unha moción
na sesión plenaria de 27 de setembro de 2005, na que se propoñía:
1. Facer unha inspección de todas as foxas sépticas municipais que desemboque na
elaboración dun informe no que se recolla o estado actual das devanditas infraestruturas.
2. Proceder de contado á limpeza de todas as foxas sépticas (tamén dos seus recintos
exteriores e mellorar a súa accesibilidade) e á súa posta en servizo, polo menos mentres non
se atope unha solución técnica mellor.
3. Encargar á empresa concesionaria do servizo municipal de abastecemento e saneamento, o
mantemento das citadas foxas sépticas e velar polo seu correcto funcionamento.
Naturalmente, e como ven sendo habitual no comportamento do grupo de goberno, a moción
socialista foi rexeitada cos votos en contra do Sr. Armando Blanco e Manuel Parajó, non sen
antes facer afirmacións como:
“sí é verdade que Aquagest leva as depuradoras aínda que non o teñan no contrato, que se
está traballando niso para que as leven ata que funcione a depuradora de Pontevea” (Manuel
Parajó, acta do Pleno de 27/09/2005).
“esas depuradoras que vostedes falan estanas mirando Aquagest sen cobrar e a parte cando
hai algunha cuestión particular van e soluciónana” (Alcalde Armando Blanco, acta do Pleno
de 27/09/05).
En definitiva, unha vez máis, nada de nada: “estase traballando niso”, “estanse mirando”, etc..
A realidade é que estamos diante dun novo episodio de grave contaminación ambiental
atribuíble por unha banda á falta de política ambiental por parte das autoridades teenses cuxa
máxima expresión é a inexistencia dun Plan Integral de Saneamento, e pola outra, á desidia, á
incapacidade, á despreocupación do goberno municipal diante dun problema concreto fronte
do cal non se reacciona axeitadamente e para o que non se toman as medidas preventivas
necesarias.
ACORDO:
O Grupo Municipal Socialista, ademais de recordar a necesidade ineludible de elaborar e pór
en práctica un Plan Integral de Saneamento, insta ó alcalde Armando Blanco e ó seu grupo de
goberno a:
1. Tomar as medidas pertinentes para solucionar con urxencia o problema dos vertidos
xurdido en Vilanova – Resecende.
2. Facer ou encargar a unha empresa competente un informe sobre o estado actual das
referidas depuradoras locais.
3. Pór en funcionamento e a pleno rendemento todas estas depuradoras nun prazo non
superior a tres meses.
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4. Clarexar a responsabilidade do organismo competente do coidado destas depuradoras e
asegurar mecanismos estables de mantemento regular e periódico das devanditas instalacións.
Debate:
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que a situación da depuradora de Vilanova-Recesende é
vergonzosa e a situación está igual a día de hoxe, xa antes presentamos unha moción e todas
elas están sen mantemento, algunhas sen funcionar e algunhas non se poden nin identificar.
Engade que lle pedimos que arreglen isto de inmediato, que non é competencia de Aquagest
porque non o teñen no contrato e se asuma que é un problema municipal porque cando
chegue o verán vai ser insoportable, e remata sinalando que está claro o desprezo do grupo de
goberno cara os veciños e dentro dun ano hai eleccións e o pobo porá a cada un no seu sitio.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que problemas coas depuradoras se teñen en todos os
concellos, incluso Santiago ten depuradoras que botan por fora.
Votación e resultado:
Sometida a votación a moción dáse o seguinte resultado:
Votos a favor: 5, dos grupos municipais do BNG (2) e do PSG-PSOE (3).
Votos en contra: 9, dos grupos municipais do PP (8) e Mixto (1).
Abstencións:0.
Queda rexeitada a moción.
16º) MOCIÓN DO PSG-PSOE REFERENTE ÁS AUGAS DAS FONTES PÚBLICAS.
Incorpórase ó Pleno a Srª. Concelleira Diéguez González.
Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, dáse lectura ó dictame da Comisión Informativa de
Obras e Servizos.
Dada conta directamente da moción dictaminada que ten o seguinte contido:
Exposición de motivos:
De acordo coa Lei 5/1997, do 22 de xullo, da administración local de Galicia unha das
competencias propias dos concellos é “a protección da salubridade pública” (art. 80.2 h). Diso
dedúcese que, entre outras cuestións, o control sanitario das fontes públicas en cada termo
municipal correspóndelle a cada concello.
Por outra banda, o Real Decreto 1138/1990, de 14 de setembro, polo que se aproba a
regulamentación técnico sanitario para o abastecemento e control de calidade das augas de
consumo público (BOE núm.. 226, de 20/09/90) establéce que:
Art.. 16.- En toda fonte pública non conectada hidraulicamente a un sistema de auga potable
de consumo público figurará o rótulo “auga potable” ou “auga non potable” segundo a
cualificación da auga que subministre, acompañado do grafismo correspondente, que será
para o primeiro caso unha billa branca sobre fondo azul e para o segundo o mesmo grafismo
cruzado por unha aspa de cor vermello”.
Art.. 24.5 “A valoración da potabilidade da auga dunha fonte pública non conectada
hidraulicamente a un sistema de abastecemento de auga potable de consumo público
realizaranse mediante a determinación dos caracteres correspondentes a unha análise tipo
mínimo. O número destas análises efectuadas sobre mostras representativas do recurso
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hídrico será, como mínimo, de catro ó ano, cun intervalo recomendado entre tomas de
mostras sucesivas de tres meses”.
En consecuencia:
1. O Concello está obrigado a facer catro análises anuais de auga destas fontes públicas.
2. O Concello está obrigado a rotular estas fontes segundo a valoración de potabilidade da
auga analizada.
Pois ben, non hai constancia fidedigna algunha de que o Concello de Teo cumprira coas
obrigas que se derivan da lexislación vixente en materia de control de calidade das augas de
consumo público en fontes “non conectadas hidraulicamente a un sistema de auga potable” e,
en todo caso, o que é absolutamente comprobable é que ningunha fonte pública de Teo está
rotulada.
ACORDO:
Instar ó alcalde Armando Blanco e ó seu grupo de goberno a que coa maior rapidez posible
proceda a:
1. Facer unha análise das augas de todas as fontes públicas de Teo a cargo de profesionais
cualificados e facer públicos os resultados correspondentes.
2. Rotular convenientemente todas as fontes públicas de acordo cos resultados obtidos nas
análises pertinentes.
3. Asegurar fórmulas estables de control periódico das augas destas fontes para dar
cumprimento ó establecido no artigo 24.5 do Real Decreto antes sinalado.
Debate:
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que na exposición de motivos se di que unha das
competencias dos concellos é a protección da saúde pública, que é obvio que o Concello debe
rotular e facer catro análises ó ano e é obvio tamén que practicamente ningunha das fontes
públicas ten a rotulación e que os catro análises por ano non se fixeron neste mandato, lle
pedimos que cumpra coas súas obrigas e se fagan públicos os resultados e se rotulen.
Engade que o outro día na comisión informativa se dixo que se fixo antes e se levaron os
rótulos, ¿cando?, e remata sinalando que isto é algo demandado polos veciños e que deben
tomar as medidas para que se cumpra a lei.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que este ano se mandou facer algunha inspección.
O Sr. Alcalde sinala que aquí só sabe vostede, só fala vostede, que teño que dicirlle que
segundo o informe que me pasou o Sr. Cea desde este ano se está a facer un traballo sobre a
calidade das augas públicas e ríos, que o 7 de febreiro comezaronse a realizar os controis por
dúas persoas, polo tanto estamos ante a leria que ten vostede sempre, ¿por que non o
pregunta antes de presentar a moción?.
Votación e resultado:
Sometida a votación a moción dáse o seguinte resultado:
Votos a favor: 6, dos grupos municipais do BNG (3) e do PSG-PSOE (3).
Votos en contra: 9, dos grupos municipais do PP (8) e Mixto (1).
Abstencións: 0.
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Queda rexeitada a moción.
17º) MOCIÓN DO BNG SOBRE A SITUACIÓN CREADA TRALA EXPLOSIÓN DA
PIROTECNIA DE SOLLÁNS.
Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, dáse lectura ó dictame da Comisión Informativa de
Obras e Servizos.
Dada conta directamente da moción dictaminada que ten o seguinte contido:
Diante da explosión acontecida na pirotecnia Delfín Calo, situada no lugar de Mazas (en
Solláns), que na mañá do luns día 13 de febreiro destruíu as instalacións e causou graves
estragos en numerosas casas da veciñanza, xerando, loxicamente, un gran temor diante do
que pode pasar no futuro con estas instalacións, o Grupo Municipal do BNG propón ó Pleno
a adopción dos seguintes acordos:
1. O Concello de Teo debe tomar a iniciativa para garantir a seguridade da veciñanza, a súa
tranquilidade cara o futuro e a súa xusta compensación. O Pleno municipal apoia as medidas
tomadas inicialmente para o asesoramento na peritaxe dos danos e comprométese a facer un
seguimento que axilice as indemnizacións, solicitando que a Alcaldía realice as xestións
oportunas e necesarias coas empresas privadas involucradas e coas administracións públicas
afectadas.
2. A pirotecnia non pode reiniciar a súa actividade nas actuais instalacións xa que, como
puido comprobarse, supoñen un grave risco para a seguridade de toda a veciñanza e para a
das súas propiedades. Consecuentemente, máis alá de que a empresa dispuxese dos permisos
necesarios, a seguridade da colectividade prima sobre os dereitos individuais ou empresariais.
Polo tanto o Concello de Teo retirará a licenza de actividade da pirotecnia na actual
localización e realizará de inmediato e periodicamente as inspeccións necesarias para evitar
calquera tipo de almacenamento de material perigoso nas instalacións.
3. Este desgraciado accidente, no suposto caso de que fose un accidente, non pode valer para
revalorizar terras ou lexitimar actuacións urbanísticas especulativas. Sentaríase un mal
precedente diante da construción do futuro parque empresarial de Teo, se o traslado dunha
empresa conlevase á recualificación dos terreos que ocupa. Polo tanto o Concello de Teo non
promoverá nin permitirá calquera modificación na cualificación do solo que a establecida na
aprobación inicial do PXOM para os terreos afectados.
4. A empresa pirotécnica de Calo leva mantendo no Concello unha actividade continuada de
máis de 40 anos e é certo que no momento da súa instalación as condicións residenciais da
zona eran absolutamente distintas e moito menos perigosas. Máis alá de buscar
responsabilidades sobre licenzas de edificación ou permisos de actividade concedidas hai
moitos anos e en situación ben distinta, cómpre buscar solucións. Neste sentido, se o
obxectivo é manter o funcionamento da empresa no Concello, situada noutra localización, a
Alcaldía debe promover un estudo para propoñer distintas opcións que pasen, por exemplo,
polo troco por algunha finca de propiedade municipal que cumprira as condicións de
seguridade necesarias. Este cambio posibilitaría que o Concello de Teo contase cunha
propiedade municipal moi próxima ó amplo entramado urbano que o PXOM estipula na zona
de Solláns, permitindo contar cun espacio para a dotación de servizos ou goce do uso público.
Dada a relevancia e consecuencias desta importante decisión, deberá ser o Pleno municipal
quen, a proposta da Alcaldía, discutise e valorase as distintas opcións posibles.
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Debate:
O Sr. Concelleiro Noriega Sánchez sinala que a moción foi presentada o 17 de febreiro co cal
hai cousas que non están adaptadas á realidade; que esta moción explicita moi ben a posición
do BNG desde o momento da explosión, asumindo certos riscos desde o primeiro momento
porque nós neste asunto de enorme importancia témonos que posicionar e que é unha
moción aberta porque se piden unha serie de alternativas, que o que quedou demostrado en
febreiro é que a pirotecnia de Solláns é un auténtico perigo, que foi un milagre e que puido
producirse unha traxedia se houbese explotado un hora e media despois; engade que debe
existir un compromiso para que alí non se reanude a actividade e que como representantes
municipais estamos obrigados a un posicionamento; sen polígono industrial a coas empresas
desubicadas que temos, unha recalificación de terreos sería un mal exemplo cara a outras
empresas desubicadas, e que se se vai crear unha comisión si, o decidimos hoxe, mes e medio
despois, e que o BNG vai estar nesa comisión pero o noso posicionamento está claro na
moción, con independencia de que despois se toquen outros temas na comisión.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que a posición do PSG-PSOE quedou clara coa
necesidade da comisión de seguimento, que é un tema moi delicado e súmome ás críticas ó
equipo de goberno primeiro porque o teña que pedir a oposición e segundo porque se faga
casi dous meses despois. Engade que compartimos a filosofía de fondo da moción pero hai
algo no que imos ser rigurosos que é que as solucións hai que buscalas agora no consenso da
comisión, non imos transladar a polémica á rúa; engade que nós non pechamos ningunha
medida respecto das decisións que se tomen na comisión, que nós non estamos de acordo co
apartado cuarto do troco de parcela, que nós o que non ímos defender e quitar o problema de
alí e metelo noutro sitio, que as nosas propostas se farán no seno desa comisión para tentar
buscar a mellor solución posible para os veciños de Solláns que non conleve problemas a
outros veciños, e por iso si se mantén na súa literalidade a moción ímonos abster.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que debía retirarse a moción porque xa se acordou a
creación da comisión e hai cousas que non son legais na moción como o da retirada da
licenza; engade que solicitouse á Delegación do Goberno unha inspección, e pregunta ¿como
se vai cambiar esa finca en Solláns por outra en solo rústico?, e remata sinalando que creo que
si se pode dar unha licenza en solo rústico para pirotecnia sin recalificala, teño que consultalo.
O Sr. Concelleiro Noriega Sánchez sinala que imos manter a literalidade da moción, que foi
presentada o 17 de febreiro e estánme dicindo que mes e medio despois vaise iniciar a
traballar na comisión, négome, non podo reunirme cos veciños e dicirlles que aínda non se
comezou, e que non se poden terxiversar as mocións, que aquí entramos xa na base ética, que
vostede Sr. Leis non pode dicirlle ós veciños que está disposto a todo, que resolve todo, que
eu como membro do BNG non podo dicirlle á sociedade que para solucionar iso hai que
recalificar.
Respecto do Sr. Parajó, faloume de legalidade e quero dicirlle que négome a pensar que non
se lle poida dar ningunha solución, pregunta ¿ é legal que unha pirotecnia explote e afecte a
cen vivendas?.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que o único que dixo me vale todo foi vostede, non o
grupo do PSG-PSOE; engade que o PSG-PSOE non dixo que hai que recalificar, simplemente
que nós dixemos que se non é posible revocar a licenza, que a licenza á da a Delegación do
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Goberno, non o Concello, que o PSG-PSOE di que si legalmente non é posible outra cousa
estamos abertos á posibilidade de que vaia para outro concello, que se explique ós veciños
doutro lugar do concello que a pirotecnia vai para alí, e que existe a posibilidade do convenio
urbanístico que é perfectamente legal onde se poden fixar as contrapartidas e o noso grupo
está aberto tamén a esta posibilidade, si fracasan as outras medidas.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que confirmo que en solo rústico pode instalarse unha
pirotecnia, previa autorización da Xunta de Galicia, e con respecto ós aoutros temas falados se
mirarán na Comisión que se cree.
O Sr. Alcalde sinala que solicitouse á Delegación de Goberno a realización dunha inspección
e informe sobre a situación na que se atopa a pirotecnia.
Votación e resultado:
Sometida a votacióna moción dáse o seguinte resultado:
Votos a favor: 3, do grupo do BNG (3).
Votos en contra: 9, dos grupos do PP (8) e Mixto (1).
Abstencións: 3, do grupo do PSG-PSOE (3).
Queda rexeitada a moción.
18º) MOCIÓN DO PSG-PSOE REFERENTE Á COLOCACIÓN DE CARTEIS DE
PROPAGANDA.
Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, dáse lectura ó dictame da Comisión Informativa de
Obras e Servizos.
Dada conta directamente da moción dictaminada que ten o seguinte contido:
Exposición de motivos:
Nos últimos tempos, no ámbito municipal de Teo estamos a asistir a unha reiterada e
descontrolada proliferación de paneis publicitarios e carteis nas vías públicas que anuncian
asuntos, negocios e establecementos de todo tipo, e que, probablemente, carecen da
pertinente licenza tal e como esixe a vixente Lei de ordenación urbanística de Galicia.
En calquera caso, a inexistencia dunha auténtica regulación do fenómeno por parte das
autoridades municipais de Teo, está a propiciar e asentar no noso concello unha faceta máis
diso que se dá en chamar “feísmo urbanístico” que, ademais de constituír un factor
antiestético máis que evidente, contribúe con frecuencia tamén a inducir a confusións entre os
cidadáns cando, como ocorre en moitas ocasións, solapan, ou mesmo ocultan a sinalización
toponímica oficial, e mesmo a sinalización de tráfico, co conseguinte factor de inseguridade
engadido.
Cómpre lembrar que o artigo 194.2 da vixente Lei 9/2002, de 30 de decembro, de ordenación
urbanística e protección do medio rural de Galicia, recolle ó respecto que:
“Estarán suxeitos a previa licenza municipal, sen prexuízo das autorizacións que fosen
procedentes de acordo coa lexislación aplicable, os actos de edificación e o uso do solo e do
subsolo, tales como parcelamentos urbanísticos, movementos de terra, obras de nova planta,
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modificación da estrutura ou aspecto exterior das edificacións existentes, primeira utilización
de edificios e a modificación do uso dos mesmos, demolición de construcións, a colocación
de carteis de propaganda visibles desde a vía pública, os cerres e os valados de fincas e os
demais actos que se sinalen regulamentariamente”.
Por outra banda, e como información complementaria, a propia lexislación contempla
mecanismos legais para que os concellos interveñan neste tipo de actividades con
“ordenanzas e bandos” (artigo 286.1a) da Lei 5/1997, do 22 de xullo de Administración Local
de Galicia).
Así mesmo, pola súa banda, o artigo 49 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do
réxime local, recoñecido despois no artigo 56 do Real Decreto Lexislativo 781/1986, de 18 de
abril, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais vixentes en materia de
réxime local) establece que a aprobación das ordenanzas é unha competencia do Pleno da
Corporación.
É obvio, pois, que diante dun fenómeno degradante e negativo para o interese común dos
cidadáns de Teo, como o que nos estamos a referir, cómpre actuar con urxencia por razóns de
cumprimento da lei e, sobre todo, por motivos estéticos e funcionais, en orde a dotar ó
Concello de Teo duns instrumentos que ordenen e regulen adecuadamente estas actividades.
ACORDO:
Instar ó alcalde e ó seu grupo de goberno a que, coa maior urxencia posible tome as decisións
necesarias para:
1. Proceder á elaboración e posterior aprobación polo Pleno (de acordo co procedemento
establecido na Lei de bases do réxime local, Lei 7/1985) antes de que remate o presente ano
2006, dunha ordenanza municipal que contemple as características técnicas, idoneidade dos
emprazamentos, elementos estéticos, etc., e todas cantas outras disposicións se estimen
pertinentes, co fin de fixar unhas normas e unhas condicións ás que os interesados han de
axustarse ineludiblemente, como requisito previo á concesión da correspondente licenza.
2. Facer efectivo o cumprimento estrito do sinalado no devandito artigo 194.2 da Lei de
ordenación urbanística de Galicia antes de que remate o presente ano 2006, no senso de
obrigar a que todos estes instrumentos publicitarios, tano os existentes como os que se
pretendan instalar no futuro se sometan ó trámite de solicitude da correspondente licenza
municipal, previo cumprimento estrito do disposto na ordenanza correspondente a que nos
referimos no punto anterior.
Debate:
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que trátase de cumplir a lei, e pedimos que se elabore
unha ordenanza municipal que trate de poñer orde porque se está a xerar feísmo urbanístico e
que incluso están a xerar confusión informativa e que deben solicitar licenza municipal e
remata sinalando que poden rexeitar a moción, pero vostedes teñen que cumprir coa lei e
regular este sector cantos antes.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que eu era partidario de elaborar unha ordenanza de
carteis e incluso dos carteis dos negocios e incluir nesta ordenanza que no mobiliario urbano
non se instale propaganda dos partidos nin no lugar reservado para os bandos municipais.
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Votación e resultado:
Sometida a votación a moción dáse o seguinte resultado:
Votos a favor: 6, dos grupos municipais do BNG (3) e do PSG-PSOE (3).
Votos en contra:9, dos grupos municipais do PP (8) e Mixto (1).
Abstencións:0.
Queda rexeitada a moción.
19º) MOCIÓN DO BNG SOBRE DEFICIENCIAS DE SUBMINISTRO ELÉCTRICO.
Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, dáse lectura ó dictame da Comisión Informativa de
Obras e Servizos.
Dada conta directamente da moción dictaminada que ten o seguinte contido:
Desde hai varios anos, a empresa eléctrica Unión Fenosa, que na práctica se beneficia dun
monopolio no subministro de enerxía eléctrica ó Concello de Teo, mantén graves deficiencias
no servizo que presta ós veciños, chegando nalgúns casos a situacións tan alarmantes que
mesmo non permiten manter un televisor prendido. Esta situación provoca, ademais, graves
avarías nos aparellos domésticos e sitúa ós cidadáns de Teo nunha realidade propia do século
XIX.
Unión Fenosa ten asinado con todos os afectados un contrato de subministro de enerxía
eléctrica en determinadas condicións, isto é, 220V +/- 7% e 50 Hz +/- 5%. Isto quere dicir que
os seus límites de servizo na voltaxe son 235,4V e 204,6V. Como se pode comprobar no
rexistro continuo de tensión realizado a un dos afectados entre o día 5 e o día 7 de decembro
pasados, en case un 50% do tempo de observación non se chega ó límite inferior contratado,
alcanzándose puntas de 177,9V e manténdose en numerosas ocasións por baixo dos 192V.
Este é un caso manifesto de incumprimento de contrato, mentres os afectados pagan
puntualmente os recibos que, en base a ese mesmo contrato, a empresa remite.
Esta situación é insostible, inxusta e fraudulenta por parte de Unión Fenosa e debe ser
corrixida de inmediato, moito máis cando a veciñanza ten realizado xestións para ofrecer a
localización necesaria para as instalacións que se precisan. Os afectados teñen remitido ó
Concello, á empresa e ás consellarías afectadas escritos esixindo o remate desta situación. O
concello, como administración máis próxima ó cidadán debe apoiar a reclamación e
demandar a urxente solución destes problemas.
En consecuencia, o Grupo Municipal do BNG propón ó Pleno a adopción do seguinte
ACORDO:
1. Esixir a Unión Fenosa a inmediata solución dos casos máis graves, como por exemplo, e
segundo demostran os rexistros continuos de tensión, na zona de Regoufe, en Luou.
2. Realizar un estudo técnico que permita determinar outras zonas do concello onde a
situación do subministro eléctrico é igualmente alarmante (como poden ser as zonas de
Solláns ou Rivas en Oza, segundo as queixas recibidas), transmitíndollo á empresa para que
poña urxente solución.
3. Solicitar da Alcaldía que realice as xestións necesarias coa empresa e coas administracións
competentes para corrixir de inmediato este déficit, incluso promovendo unha demanda polo
manifesto incumprimento de contrato da empresa.

32

Debate:
O Sr. Concelleiro Sisto Edreira sinala que é unha situación moi grave pois veciños de Teo
teñen asinados contratos con esta empresa que a mesma incumpre sistematicamente e que
non é por picos de tensión senón durante moitísimas horas, que isto non pode ser, que se non
teñen as condicións para prestar o servizo non o poden contratar.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que é verdade que hai puntos no concello que non
teñen bo servizo a pesar das xestións feitas, porque a verdade é que fan pouco caso.
O Sr. Alcalde sinala que por mor dun rogo do BNG no Pleno do 29.11.2005 mandouselle un
escrito a Fenosa polo subministro en Regoufe e contestaron que esa empresa ten en estudio
realizar a seguinte obra LMT,CT e RBT Regoufe-Trasellas, unha vez confeccionado o
proxecto e realizada a xestión dos correspondentes permisos propondremos a súa inclusión
no Plan de Calidade; e agora sabemos que van por un transformador en Cornide, outro en
Folgueiras, outro en Chaodorrío, outro en Regoufe e outro en Santa Eufemia e propoño
emendar a moción no senso de introducir na mesma “ e en todos os lugares do Concello que
teñan este problema con carácter urxente”, que se acepta.
Sometida a votación a moción coa emenda de adición, o Pleno do Concello por unanimidade
dos quince membros presentes dos dezasete que legalmente o compoñen, pertencentes ós
grupos municipais do PP (8), BNG (3), PSG-PSOE (3) e Mixto (1) acorda aprobala quedando
a súa parte dispositiva do seguinte xeito:
1. Esixir a Unión Fenosa a inmediata solución dos casos máis graves, como por exemplo, e
segundo demostran os rexistros continuos de tensión, na zona de Regoufe, en Luou, e en
todos os lugares do Concello que teñan este problema con carácter urxente.
2. Realizar un estudo técnico que permita determinar outras zonas do concello onde a
situación do subministro eléctrico é igualmente alarmante (como poden ser as zonas de
Solláns ou Rivas en Oza, segundo as queixas recibidas), transmitíndollo á empresa para que
poña urxente solución.
3. Solicitar da Alcaldía que realice as xestións necesarias coa empresa e coas administracións
competentes para corrixir de inmediato este déficit, incluso promovendo unha demanda polo
manifesto incumprimento de contrato da empresa.
20º) MOCIÓN DO PSG-PSOE SOBRE ACTUACIÓNS NUNHA ZONA DO LUGAR DE
BALCAIDE.
Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, dáse lectura ó dictame da Comisión Informativa de
Obras e Servizos.
Dada conta directamente da moción dictaminada que ten o seguinte contido:
Exposición de motivos:
En febreiro de 2004 o Grupo Municipal Socialista presentou ó Pleno unha moción na que se
denunciaban importantes deficiencias no lugar de Balcaide en materia de infraestrutura viaria,
limpeza, recollida de lixo, etc.
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Consecuentemente, o Grupo Municipal Socialista, facéndose eco das peticións veciñais,
demandaba do goberno municipal de Teo intervencións efectivas para solucionar
progresivamente estes problemas.
Agora centramos a nosa atención nunha área concreta desta zona na que se atopan as
urbanizacións de Leiras e Ledín. Aquí, de novo, atopámonos con problemas relacionados coa
iluminación pública (moi escaso e con lámpadas que non funcionan e non se repoñen durante
un longo tempo) e coa rede viaria (estado intransitable da estrada que vai desde Riotinto ata
Balcaide no tramo entre o supermercado de Ameneiro e a urbanización Leiras e
encharcamentos de auga nas vivendas producidas por escorrentas de auga que se orixinan na
N-550 por atascos nas gabias e falta de canalización).
ACORDO:
Instar ó alcalde Armando Blanco e ó seu grupo de goberno a tomar, coa maior prontitude
posible, as medidas pertinentes encamiñadas a solucionar estes problemas, isto é:
1. Asfaltar e reparar a estrada que vai de Riotinto ata Balcaide, sobre todo no tramo
comprendido entre o supermercado de Ameneiro e a urbanización Leiras.
2. Reforzar a iluminación pública con máis puntos de luz e solucionar eficientemente os
problemas técnicos, que con demasiada regularidade se producen.
3. Arranxar os encharcamentos que, sobre todo en época de choivas, afectan ós sotos das
vivendas situadas na estrada que vai de Riotinto a Balcaide e mesmo ás da parte final da
urbanización Ledín. Para iso cómpre que se realicen limpezas frecuentes das gabias e, sobre
todo, se executen obras de canalización das augas pluviais que se rebordan desde as beiras da
N-550.
Debate:
O Sr. Concelleiro Conde Tarrío explica a moción e os problemas que existen que se atopan
claramente reflexados na moción.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que vanse corrixir algunhas deficiencias no alumeado
público e nas estradas.
O Sr. Alcalde sinala que o aceptaría como un rogo pero non como moción, e que o equipo de
goberno ten tres concelleiros en Calo e xa se coñecen os problemas perfectamente.
O Sr. Concelleiro Conde Tarrío sinala que si me di isto entón preocúpome máis, quero crer
que non coñecían este tema das inundacións das casas; engade que quero pedirlles a limpeza
de gabias porque as augas desbordan por encima e hai momentos nos que non se ve a
estrada.
Votación e resultado:
Sometida a votación a moción dáse o seguinte resultado:
Votos a favor: 6, dos grupos municipais do BNG (3) e do PSG-PSOE (3).
Votos en contra: 9, dos grupos municipais do PP (8) e Mixto (1).
Abstencións:0.
Queda rexeitada a moción.
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21º) MOCIÓN DO BNG PARA REGULARIZAR O TRANSPORTE POR AUTOTAXI NO
CONCELLO.
Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, dáse lectura ó dictame da Comisión Informativa de
Obras e Servizos.
Dada conta directamente da moción dictaminada que ten o seguinte contido:
Sabendo que a día de hoxe existen no Concello de Teo 16 licenzas para transporte por
autotaxi, das cales oito exercen a súa actividade. Valorando o escaso coñecemento que existe
na cidadanía teense deste feito debido as nulas medidas impulsadas polo grupo de goberno
tendentes a regularizar o sector, medidas que semellan necesarias dado o crecemento
poboacional do Concello nos últimos anos. Tendo constancia das reivindicacións feitas polo
sector a finais do 2005, pola vía do rexistro municipal, reivindicacións que a día de hoxe
seguen sen obter unha resposta, o grupo municipal do BNG propón a adopción polo Pleno da
Corporación do seguinte acordo:
1. Crear dúas paradas debidamente sinalizadas no núcleo da Ramallosa e no núcleo de
Casalonga.
2. Abrir a parada dos Tilos a todos os profesionais do Concello co fin de facilitar o traballo
destes mellorando o servizo prestado á cidadanía.
3. Asignar as licenzas en activo ás paradas da Ramallosa, Casalonga e Os Tilos,
independentemente de que calquera profesional poida facer uso de calquera parada en
calquera momento.
4. Engadir o teléfono das paradas en toda a publicicidade do Concello e na súa páxina web
coa finalidade de publicitar que no Concello tamén existen taxis.
5. Valorar a posta en marcha de radio-taxi no contexto da mancomunidade para non
discriminar o traballo dos taxistas que pertencen a concellos limítrofes de Compostela.
Debate:
O Sr. Concelleiro Noriega Sánchez sinala que a moción responde a un escrito dos taxistas que
non obtivo resposta, que non teñen regularizado o seu traballo a pesar das súa peticións, non
teñen paradas, teñen que facerse autopublicidade, que dáse a situación de Cacheiras en que se
pide un taxi e se lle manda un de Santiago por radiotaxi, que a única parada recoñecida é a
dos Tilos e está en exclusividade e que isto non pode ser, que é un colectivo que traballa
nunhas condicións de furtivismno e que non recollemos nada que non figure no escrito
asinado polos taxistas.
O Sr. Alcalde sinala que non apoiaremos a moción proque estamos pendentes dunha reunión
cos taxistas.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que como dixo o BNG a moción coincide con escrito do
19.12.2005 asinado por varios taxistas e que desde que falaron co BNG houbo novidades e
que o escrito non foi contestado e incluso estiveron no Concello; engade que o punto
primeiro os taxistas despois de falar con nós queren que sexan en Cacheiras e outra en Fixó, e
respecto do punto segundo que este tema xa está resolto coa persoa que tiña esta praza, que o
punto terceiro estaría afectado polo punto primeiro e que as paradas que eles propoñen serían
unha en Cacheiras e outra en Fixó e como último punto que se apoien as axudas ó Igape que
teñen que tramitar. Engade que a maiores desta propostas aquí hai algo que haberá que
regular, que hai oito prazas de taxi agora, cando están concedidas dezaseis licenzas, se ben hai
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dúbidas sobre a situación na que se encontran respecto ás tarxetas de transporte que teñen
que renovar cada catro anos e remata sinalando que está claro que hai caos.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que é un tema delicado e estou á espera de ter máis
datos e que é un tema que hai que consensuar cos taxistas e sacar polo menos as prazas que
non exercen.
O Sr. Concelleiro Noriega Sánchez sinala que nós recollemos as peticións do colectivo e
figura un abano de posibilidades para as paradas e que o das axudas do Igape o asumen
perfectamente e remata sinalando que habería que ver como están as licenzas na actualidade.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que o sentido da moción é que se reunan vostedes cos
taxistas como dixo o Sr. Parajó e se chegue a unha solución.
Votación e resultado:
Sometida a votación a moción dáse o seguinte resultado:
Votos a favor: 6, dos grupos municipais do BNG (3) e do PSG-PSOE (3).
Votos en contra: 9, dos grupos do PP (8) e Mixto (1).
Abstencións:0.
Queda rexeitada a moción.
22º) MOCIÓN DO PSG-PSOE PARA ARRANXAR PROBLEMA POR
ENCHARCAMENTOS.
Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, dáse lectura ó dictame da Comisión Informativa de
Obras e Servizos.
Dada conta directamente da moción dictaminada que ten o seguinte contido:
Exposición de motivos:
A ausencia de drenaxe no terreo que está a carón do Pavillón Polideportivo de Calo e a súa
disposición orográfica en forma de plataforma elevada fan que a auga da choiva esvare e caia
en forma de escorrenta pola escaleira que baixa e dá acceso ó Colexio Público de Calo. As
pedras, restos vexetais, etc., que arrastran estas augas rematan depositándose no terreo
pertencente ó edificio escolar producindo grandes lameiros e encharcamentos de auga que o
fan intransitable para os escolares, e mesmo para os familiares que veñen recoller ós seus
fillos/as a este centro educativo.
O alumnado que, desde as aulas, teñen que acceder ó pavillón onde realizan as súas
actividades deportivas e escolares atópanse con serios atrancos como charcas importantes de
auga, lameiros e unha escaleira convertida nunha auténtica fervenza por onde corre abundante
auga e con inusitada forza en época de choivas.
O resultado final é que os rapaces, ás veces, teñen serias dificultades para moverse pola zona
e, no mellor dos casos, pasan o día cos pés mollados, xa que non se poden cambiar ata
volver pola tarde ás súas casas, o que se traduce, nun bo número de casos, en doenzas, e
mesmo accidentes polo esvaradío da zona.
Os pais e nais deste centro escolar están cansos de chamar a atención sobre un problema que
se ven arrastrando desde hai moito tempo, e mesmo demandar solucións ás autoridades
municipais teenses (curiosamente o representante do Concello no Consello Escolar é o Sr.
Parajó, membro do grupo de goberno) sen que ata o de agora nunca foran satisfeitas.
ACORDO:
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Instar ó alcalde Armando Blanco e ó seu grupo de goberno a que, coa maior urxencia posible,
busquen unha solución técnica definitiva a este problema que, desde o noso punto de vista,
pasa, por unha banda, pola canalización das augas na plataforma superior do terreo onde está
situado o polideportivo e, pola outra, por drenar a zona e habilitar un paso peonil construído
con materiais consistentes (cemento, pedra, etc.) entre o edificio escolar e o mencionado
pavillón.
Debate:
O Sr. Alcalde sinala que isto o aceptaría como rogo, non como moción.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que por alí teñen que pasar todos os días que teñen que ir
ó polideportivo a facer ximnasia, e que os pais e nais do colexio levan moito tempo pedindo
que se amañe isto e o representante no Consello Escolar que é o Sr. Parajó non resolveu;
engade que non é un problema menor e que despois de presentar a a moción e darlle
publicidade dáselle unha solución polo Concello que creo que non vale para nada e en
segundo lugar botan cemento sobre unha canalización de recollida de augas e se esta é a
maneira de solventar os temas e as demandas dos veciños, ¿que quere que lle diga?, que así
non se fan as cousas, vostedes están ausentes da realidade de Teo.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que lle pregunten ó colexio as obras que se fixeron
nestes dous anos no colexio e que nunca intentei politizar as cousas do grupo escolar, que as
obras fánse cando se pode e hai incluso algunha que se solicita que non é competencia do
Concello e remata sinalando que díxoselle que cando estiveran os presupostos municipais se
farían as obras e se fixo.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que as obras son unha barbaridade e que nós acudimos
aquí porque o demandaron os pais e nais de alumnos porque para eles é un problema
importantísimo de saúde, e era un problema que vostede Sr. Parajó coñecía desde fai moito
tempo e remata sinalando que en calquera caso se hai un problema hai que solucionalo e non
facer a barbaridade que fixeron, que é un despilfarro de cartos.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que lles dixo á Dirección do Colexio que fixeran as
obras como eles lle dixeron e para iso enviouse un obreiro e que en xaneiro deste ano foron
tratados os asuntos polo Consello Escolar e as obras as fixen eu.
O Sr. Alcalde sinala que vostede Sr. Leis argumenta e vostede saca as conclusións.
Votación e resultado:
Sometida a votación a moción dáse o seguinte resultado:
Votos a favor: 6, dos grupos municipais do BNG (3) e do PSG-PSOE (3).
Votos en contra: 9, dos grupos municipais do PP (8) e Mixto (1).
Abstencións:0.
Queda rexeitada a moción.
23º) MOCIÓN DO BNG PARA SOLICITAR A PARTICIPACIÓN DO CONCELLO NO
PROGRAMA DE AGRICULTURA SOSTÍBEL QUE PROMOVEN OS CONCELLOS DE
ROIS, DODRO E AMES.
Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, dáse lectura ó dictame da Comisión Informativa de
Obras e Servizos.
Dada conta directamente da moción dictaminada que ten o seguinte contido:
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Os concellos de Rois, Dodro e Ames promoven un programa de agricultura sostibel de dous
anos e catro meses de duración, que conta co apoio económico da Deputación Provincial da
Coruña, en principio para este primeiro ano.
A primeira fase deste proxecto será a de difundir a iniciativa entre os posibles produtores para
dar a coñecer os beneficios da agricultura sustentable e propiciar que se sumen ó proxecto
como produtores.
Para garantir a viabilidade económica do proxecto é necesario a apertura de mercados nesta
comarca, tanto pola mellora das canles de distribución, como polo crecemento do número de
consumidores e consumidoras que confíen neste tipo de produtos. Tendo en conta o tipo de
poboación e a valoración dos produtos alimenticios de calidade que esta ten, é un proxecto
perfectamente dirixido ó tipo de persoas que habitan nestes concellos. Esta confianza é
necesario cimentala, tanto na calidade do produto como no valor engadido da
sustentabilidade ambiental das explotacións. Para asegurar unha correcta avaliación e control
destas características cóntase coa colaboración da Escola Politécnica de Lugo.
En resumo, este é un proxecto que se preocupa pola economía local, polo medio, pola
rendibilidade de actividades tradicionais e pola calidade dos produtos alimentarios de
consumo.
O Concello de Teo, de características semellantes ós que xa promoven o proxecto veríase
favorecido cunha iniciativa deste tipo, por unha banda a nivel de alternativas de emprego, e
por outra como potencial mercado deste tipo de produtos.
Polo que o Grupo Municipal do BNG propón ó Pleno a adopción do seguinte acordo:
1. Realizar as xestións oportunas para tentar participar na presente edición deste proxecto de
agricultura sostíbel promovido polos concellos de Ames, Rois e Dodro.
2. No caso de que isto non sexa posible, estudar a viabilidade de impulsar outro de similares
características.
Debate:
O Sr. Concelleiro Noriega Sánchez sinala que se ve que hai concellos que funcionan doutra
maneira, fan convenios onde a Deputación fai achegas de máis de cincuenta ou sesenta
millóns das antigas pesetas e son concellos con distintos cores políticos, isto é evidencia de
que hai concellos que se moven e pedimos a adhesión.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que pode ser interesante para nós e se estudiará o tema
con tranquilidade.
O Sr. Concelleiro Noriega Sánchez sinala que aquí teñen o convenio doutros concellos e
poden examinalo, aínda que o prazo pode limitalos un pouco.
Votación e resultado:
Sometida a votación a moción dáse o seguinte resultado:
Votos a favor: 6, dos grupos municipais do BNG (3) e do PSG-PSOE (3).
Votos en contra: 9, dos grupos municipais do PP (8) e Mixto (1).
Abstencións:0.
Queda rexeitada a moción.
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24º) MOCIÓN DO PSG-PSOE SOBRE AS OBRAS DE REHABILITACIÓN DA CASA DO
CONCELLO 2ª FASE.
Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, dáse lectura ó dictame da Comisión Informativa de
Obras e Servizos.
Dada conta directamente da moción dictaminada que ten o seguinte contido:
Exposición de motivos:
O pasado 3 de marzo do mes en curso recibiuse no rexistro de entrada do Concello de Teo
(entrada núm. 3050) unha resolución da Dirección Xeral da Administración Local da Xunta
de Galicia pola que se comunicaba ó Concello de Teo a anulación dunha subvención
concedida ó seu Concello para as seguintes anualidades, ó non cumprir cos requisitos
previstos na súa concesión.
Ó parecer, e segundo datos extraídos na devandita comunicación á Consellería de Xustiza, da
que era naquel intre responsable o sr. Jesús Palmou, concedera mediante resolución de 16 de
maio de 2005 unha subvención ó Concello de Teo para a “rehabilitación da casa consistorial
(2ª fase)” por un valor total de 78.000 euros. Esta subvención dividíase en tres anualidades:
- Ano 2005: 30.000 euros.
- Ano 2006: 28.000 euros.
- Ano 2007: 20.000 euros.
En varias ocasións (a última con data de 17 de novembro de 2005), por parte dos organismos
autonómicos competentes se lle requiriu ó Concello de Teo xustificantes correspondentes ós
investimentos realizados na mencionada obra, cousa que, ó parecer, e a teor da decisión actual
da Dirección Xeral de Administración Local, nunca se produciu. Por todo isto, este
departamento autonómico decidiu anular a subvención concedida ó seu Concello para as
seguintes anualidades, ó non cumprir cos requisitos previstos na súa concesión, isto é, as do
ano 2006 (28.000 euros) e 2007 (20.000 euros).
A cuestión resulta aínda máis sorprendente se cabe, por canto nos orzamentos municipais
para o ano 2006 recentemente aprobados en solitario polos grupos políticos do goberno de
Teo aparece consignado un crédito para “ampliación da Casa do Concello” concertada no ano
2005 con Caixa Galicia, a 3 anos, por valor de 210.000 euros e prevese forma formalizar outro
no presente ano 2006 para “Casa do Concello, 2ª fase” pola cantidade de 300.000 euros a 15
anos.
Pola súa parte, no anexo de investimentos para o ano 2006 aparece unha partida de 384.500
euros para Ampliación e mellora da Casa do Concello (2ª fase).
A cuestión complícase máis porque nos orzamentos do ano 2005 figuraba unha partida xa de
340.000 euros para Ampliación e mellora da Casa do Concello, dos que, segundo se
desprende das informacións contidas no seu anexo de investimentos dese mesmo ano,
210.000 eran de financiamento alleo e 130.000 propio.
ACORDO:
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Ademais de esixir responsabilidades políticas pola neglixencia que motivou a perda da
subvención outorgada pola Consellaría de Xustiza, o Grupo Municipal Socialista insta ó
alcalde Armando Blanco e ó seu grupo de goberno a que comparezan diante da Comisión de
Facenda, co fin de explicar fundamentada e documentadamente o seguinte:
- Razóns da non xustificación (ou, polo menos, non remisión ó organismo autonómico dos
correspondentes xustificantes dos gastos) da anualidade 2005 da subvención concedida pola
Consellería de Xustiza.
- Destino dos 30.000 euros da parte de 2005 da citada subvención concedida polo Conselleiro
de Xustiza.
- Información documentada respecto da periodización das obras a realizar na Casa
Consistorial e as súas correspondentes partidas orzamentarias e formas de financiamento.
- Informe exhaustivo das obras supostamente realizadas dentro da 1ª fase e xustificación dos
gastos pertinentes.
- Información acerca das obras que se pretenden realizar no ano 2006 dentro da denominada
2ª fase.
Debate:
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que coñece todos os datos e que hai dous feitos
obxectivos: que lle deron unha subvención de 78.000 euros e que se perdeu por non facer as
obras e que cando se presentou esta moción non se iniciaran as obras da 1ª fase contratadas
en agosto de 2005, que non estaba feita a 1ª fase e xa vostede no presuposto de 2006 tiña
unha previsión de formalización de crédito a conta da previsión da subvención da Xunta por
valor de 300.000 euros, e teñen a desfachatez de incluir no anexo de investimentos estas obras
da 2ª fase.
O Sr. Concelleiro Noriega Sánchez sinala que estamos de acordo coa iniciativa e que é un
exemplo do descontrol na non xustificación das subvencións, que xa tiveron problemas
noutras ocasións, que non se pode estar a todo, que vostedes teñen despreocupación por isto
e ó final o teñen que pagar os cidadáns de Teo que temos que pagar a súa ineptitude.
O Sr. Alcalde sinala que a 1ª fase da Casa do Concello está subvencionada pola Xunta ó
abeiro da Orde do 14 de abril de 2003, coas seguintes cantidades:
-. Ano 2003: 6.000 euros: feita por administración. Xustificada.
-. Ano 2004: 24.000 euros: feita por administración. Xustificada.
-. Ano 2005: 30.000 euros: feita por contrato. Xustificada.
-. Ano 2006: 90.000 euros. Contratada pendente de xustificación.
-. Ano 2007: 90.000 euros. Contratada pendente de xusificación.
Para a realización das obras do 2005, 2006 e 2007, formalizouse un crédito por importe de:
210.000 euros igual á subvención da Xunta a tres anos, achegando o Concello de fondos
propios a cantidade de:130.000 euros, para a realización da 1ª fase do proxecto(1ª separata),
cun presuposto de 340.000 euros, (financiado 140.000 euros polo Concello e 210.000 euros
coa subvención da Xunta), segundo proxecto aprobado polo Pleno do Concello con data 23
de maio de 2005.
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Formalizouse o contrato coa UTE con data 2 de agosto de 2005, polo prezo de: 318.420 euros,
que supón unha baixa respecto do tipo de licitación de: 21.580 euros, sendo o prazo de
execución de 18 meses.
Para a 2ª fase da Casa do Concello solicitouse subvención da Xunta e foi concedida coas
seguintes contias:
-. Ano 2005: 30.000 euros. Non xusificada e anulada.
-. Ano 2006: 28.000 euros. Non xutificada e anulada.
-. Ano 2007:20.000 euros. Non xustifcada e anulada.
A mencionada fase non puido ser xustificada por estar pendente de realizarse a 1ª fase.
Para esta 2ª fase de Ampliación e reforma da Casa do Concello cun presuposto de: 384.428,34
euros, solicitouse subvención a Xunta de Galicia ó abeiro da Orde deste ano 2006 por importe
de:307.542,67 euros, prevéndose unha financiación de 300.000 euros de crédito bancario,
esperando polo que de a Xunta de subvención para pedir un crédito ponte.
Engade o Sr. Alcalde que falou co conselleiro e lle dixo que ían tentar solucionar isto este ano,
porque non se puido facer porque tiñan que facer antes a 1ª fase, e remata sinalando que
vostede ten toda a información e presenta a moción para facer teatro, ven aquí polos medios
de comunicación.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que o grupo socialista, dentro de su deber, controla a
actividade política do goberno e estando no rexistro do Concello vimos a resolución de
anulación das anualidades 2005, 2006 e 2007, e a partir de aí tivemos información, pero non
de vostedes, porque vostedes non sabian absolutamente nada; e que o que está claro é que a
subvención perdeuse e foi concedida por D. Xesús Palmou e finalmente vostede recoñece que
neste momento o Concello deberá aportar 437.000 euros para o remate das obras.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que é lóxico que esta subvención non se recollera
porque era imposible facela e se lle dixo ó conselleiro e non puido revisala, pero espero que os
que gobernan agora amañen isto porque o Concello por si só non pode financiar esta obra.
Votación e resultado:
Sometida a votación a moción dáse o seguinte resultado:
Votos a favor: 6, dos grupos municipais do BNG (3) e do PSG-PSOE (3).
Votos en contra: 9, dos grupos municipais do PP (8) e Mixto (1).
Abstencións:0.
Queda rexeitada a moción.
25º) MOCIÓN DO PSG-PSOE SOBRE OBRAS NA ESTRADA QUE VAI DENDE O
CASTAÑAL Á PIOLLOSA (CALO).
Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, dáse lectura ó dictame da Comisión Informativa de
Obras e Servizos.
Dada conta directamente da moción dictaminada que ten o seguinte contido:
Exposición de motivos:
A estrada que vai desde O Castañal á Piollosa, na parroquia de Calo, presenta na saída da
primeira curva, ó carón das casas, un estreitamento que, entre outros efectos negativos,
impide manobrar ó camión da recollida do lixo. A maiores a devandita curva queda
excesivamente pechada, o que engade un factor máis de dificultade para o tránsito de
vehículos e, por conseguinte, de perigosidade viaria.
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Os veciños e veciñas da zona levan reclamando, desde hai tempo, unha solución axeitada para
este asunto.
A solución ó problema pasa pola cesión do terreo por parte do veciño propietario do valo que
provoca o estreitamento. Ó parecer, este veciño está na mellor das disposicións para buscar
un acordo co Concello de Teo no sentido de ceder o terreo “razonablemente necesario” para
eliminar estes atrancos, tanto no estreitamento do valo como na curva, a cambio de que o
Concello de Teo se encargue de facerlle o novo valo pola liña acordada.
ACORDO:
Instar ó alcalde Armando Blanco e ó seu grupo de goberno para que, coa maior brevidade
posible, inicie as xestións pertinentes co veciño antes aludido no afán de buscar unha solución
satisfactoria para todas as partes do problema formulado.
Debate:
Auséntase o Sr. Concelleiro Noriega Sánchez.
O Sr. Concelleiro Conde Tarrío sinala que o propietario do valo está de acordo en permitir as
obras para solventar o problema e cremos que deben xestionar con este veciño para
solucionar o problema, que o señor cede o terreo gratuitamente, simplemente se trata de que
se lle faga un valo.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que esta ampliación do valo existente en parte non
permitiría que colleran alí dous coches, en segundo lugar que en vida da finada Susa falouse
coa familia e ó principio dixeron que non e nós lle dixemos ós da Renfe que fixeran eles o
muro e os de Renfe dixeron que eles non o facían porque lle tiñan pagado o muro anterior por
expropiación; que hai un mes falei co señor en Bertamiráns e quedei de negociar con Renfe
para ver si se pode solventar o problema; a parte disto hai que ter en conta que alí hai que ter
coidado porque hai que facer outro arreglo porque alí se inundan algunhas casas e remata
sinalando que todo isto vaise arreglar.
O Sr. Concelleiro Conde Tarrío sinala que sabemos que o muro foi pagado pola expropiación,
nós dicimos que se cede gratuitamente o terreo, ¿cal é o problema para facer un muro de
formigón?. O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que se o pode facer Renfe porque o vai
facer o Concello.
Votación e resultado:
Sometida a votación a moción dáse o seguinte resultado:
Votos a favor: 5, dos grupos do BNG (2) e do PSG-PSOE (3).
Votos en contra: 9, dos grupos do PP (8) e Mixto (1).
Abstencións:1, do Sr. Concelleiro Noriega Sánchez ó abeiro do disposto no art. 100 do ROF.
Queda rexeitada a moción.
26º) MOCIÓN DO PSG-PSOE SOBRE OBRAS NO REGATO DE RIOTINTO.
Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, dáse lectura ó dictame da Comisión Informativa de
Obras e Servizos.
Dada conta directamente da moción dictaminada que ten o seguinte contido:
Exposición de motivos:
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En xullo de 2005 o Grupo Municipal Socialista denunciaba a “obra chapuceira” que o
goberno municipal de Teo estaba a levar a cabo coa tubeira do saneamento que tiña que
cruzar o río Tinto no lugar do mesmo nome, na parroquia de Calo. No Pleno de 27 de
setembro o Grupo Municipal Socialista presentaba unha moción reclamando solucións
urxentes diante da desfeita realizada, con naturais resultados negativos pola actitude
intransixente e cerril do grupo de goberno, que votou en contra.
En agosto dese mesmo ano, Augas de Galicia, daríalle a razón ó Grupo Socialista, obrigando
ó Concello de Teo a “adaptar as obras ó autorizado nun prazo dun mes”. Asemade,
comunicáballe ó alcalde de Teo que “o incumprimento das condicións do autorizado
constitúe unha infracción á Lei de Augas e pode ser obxecto da correspondente sanción”.
En vista da actitude neglixente das autoridades municipais de Teo, Augas de Galicia, o 9 de
xaneiro de 2006 informáballe ó Concello de Teo da incoación dun expediente sancionador
contra esta entidade local por “incumprimento das condicións” impostas no seu día por aquel
organismo.
En novembro de 2005 e tal como predixeramos, as primeiras choivas remataron por desfacer
a obra chapuceira realizada arrastrando a tubeira augas abaixo.
Como ven sendo habitual no comportamento do goberno municipal de Teo, as devanditas
obras ordenadas por Augas de Galicia non se executaron nos prazos requiridos e aínda hoxe
seguen sen se realizar. Namentres, as tubeiras están vertendo directamente ó río as augas
fecais, para enfado xeral da veciñanza e irritación das organizacións de pescadores que ven
que vai comezar a tempada de pesca e á vista da situación non van poder practicar a súa
actividade deportiva neste río.
ACORDO:
Instar ó alcalde Armando Blanco e ó seu grupo de goberno a que, sen máis dilación executen
as obras de cruzamento subterráneo da tubeira do saneamento respectando escrupulosamente
o autorizado no seu día por Augas de Galicia, e, como mínimo, antes de que comece a
temporada de pesca, se proceda a acometer unhas obras de urxencia por medio dunha
canalización provisional ata a arqueta existente na marxe oposta do río.
Debate:
O Sr. Concelleiro Conde Tarrío sinala que de forma intransixente rexeitaron unha moción
anterior e Augas de Galicia en agosto de 2005 lles di que fagan as obras consonte co
autorizado, despois vimos que as augas levaron as obras e despois Augas de Galicia incoaba
expediente por incumprimento das condicións, que cremos que hai que facer as obras
consonte co autorizado, que é unha obra rota que verte as augas fecais ó río e nós os que
estamos aquí sentados somos os responsables e isto é unha indignidade e finalmente que
cumpran coa legalidade que xa llo dixemos moitas veces.
Votación e resultado:
Sometida a votación a moción dáse o seguinte resultado:
Votos a favor: 6, dos grupos do BNG (3) e do PSG-PSOE (3).
Votos en contra: 9, dos grupos municipais do PP (8) e Mixto (1).
Abstencións: 0.
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Queda rexeitada a moción.

27º) DACIÓN DE CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA, DA NÚM.13 Á NÚM.
43 DE 2006.
Dada conta mediante a posta a disposición dos concelleiros desde a data da convocatoria do
Pleno das resolucións da Alcaldía números 13 á 43 de 2006, ámbalas inclusive, o Pleno queda
enterado.
Antes de pasar á quenda de rogos e preguntas o Sr. Alcalde preguntou se algún grupo tiña
algún asunto urxente non comprendido na orde do día que someter á consideración do Pleno,
consonte co art. 91.4 do R.O.F.
Polo Sr. Concelleiro Leis Carlés se sinala que o grupo do PSG-PSOE ten unha.
FORA DA ORDE DO DÍA:
1º) MOCIÓN URXENTE NÚMERO 1, DO PSG-PSOE SOBRE PROPOSTA PARA
SOLICITAR DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA A SUSPENSIÓN DO
PROXECTO APROBADO PARA LEVAR A CABO AS OBRAS DE: “AMPLIACIÓN E
MELLORA DO TRAZADO DA C.P. 0205 DO PK. 7,850 Ó 11,200 DE BERTAMIRÁNS Á
RAMALLOSA”, ATA TANTO NON SE ESTUDIEN MÁIS SOLUCIÓNS
ALTERNATIVAS.
Dada conta da moción que ten o seguinte contido:
Exposición de motivos:
Por parte da Deputación Provincial da Coruña vense de aprobar, con data 23 de febreiro dos
correntes, dentro do Plan de Vías Provinciais 2006-2008, un proxecto de ”Ampliación e
mellora do trazado da C.P. 0205 do PK 7,850 ó 11,200 de Bertamiráns á Ramallosa”.
Según esta resolución, o período de exposición pública e prazo de presentación de
reclamacións remata o vindeiro luns 27 de marzo.
Este foi, ó parecer, o único proxecto estudiado, que, por outra parte, suscita o rexeitamento
dos veciños e veciñas do lugar de Espasande, parroquia de Luou, afectados polo trazado
proposto.
SOLICITAN: Un pronunciamento explícito da Corporación de Teo solicitando da Deputación
Provincial da Coruña:
1-. A paralización
alternativas.

do expediente iniciado ata tanto non se plantexen máis solucións

2-. O estudio de máis propostas, especialmente unha de ampliación e mellora que siga
fielmente, alomenos no tramo entre Cornide e a Igrexa de Luou, o actual trazado desta
estrada.
Sometida a votación a urxencia dáse o seguinte resultado:
Votos a favor: 15, dos grupos municipais do PP (8), BNG (3), PSG-PSOE (3) e Mixto (1).
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Votos en contra:0.
Abstencións:0.
Queda aprobada a urxencia, polo que se procede ó debate da moción.
Debate:
Pola Alcaldía proponse que se inclua na mesma solicitar que a Deputación da Coruña teña en
conta a opinión da Corporación Municipal de Teo na tramitación dos instrumentos que
afecten a este Concello, emenda que se acepta.
Votación e resultado:
Sometida a votación a moción coa emenda de adición dáse o seguinte resultado:
Votos a favor: 15, dos grupos municipais do PP (8), BNG (3), PSG-PSOE (3) e Mixto (1).
Votos en contra:0.
Abstencións:0.
Queda aprobada a moción por unanimidade dos quince membros presentes dos dezasete que
legalmente o compoñen, quedando a súa parte dispositiva do seguinte xeito:
1º) Solicitar da Deputación Provincial da Coruña:
1-. A paralización do expediente iniciado ata tanto non se plantexen máis solucións
alternativas.
2-. O estudio de máis propostas, especialmente unha de ampliación e mellora que siga
fielmente, alomenos no tramo entre Cornide e a Igrexa de Luou, o actual trazado desta
estrada.
3-. Que a Deputación da Coruña teña en conta a opinión da Corporación Municipal de Teo na
tramitación dos instrumentos que afecten a este Concello.
28º) ROGOS E PREGUNTAS.
1-. Preguntas formuladas por escrito para esta sesión polo BNG:
-. Se retira polo BNG a pregunta con rexistro de entrada núm.1123, do 13.02.2006.
-. Con data 4 de xaneiro de 2006 ( rexistro de entrada num.29) a Srª. María Pedrouzo García,
veciña da aldea de Regoufe (parroquia de Luou) dirixia un escrito ó Concello reclamando
que este actuase diante dunha finca situada no lugar, pechada lateralmente con tullas de gran
tamaño.
O enorme tamaño das tullas e unha acumulación de auga levou a que reventase o propio
muro da finca e invadise as propiedades veciñas. Por outra banda, as tullas teñen máis de 6 m.
de altura e forman unha cortina visual que afecta a boa parte da aldea.
En consecuencia, o grupo municipal do BNG solicita a seguinte información:
1. ¿ Que actuacións decidiu a Alcaldía con respecto a este tema? ¿Levantou a Policía
Municipal algún tipo de acta sobre a situación denunciada? ¿Dirixiu algún escrito ós
propietarios ou á parte denunciante?.
2. ¿Que vai facer o Concello con respecto ós veciños ( cada vez máis numerosos ) que
deciden illarse levantando peches vexetais moi tupidos que sobrepasan os 6 m. de altura e
construen verdadeiras cortinas visuais que rompen a unidade e as vistas das aldeas?, xa que
nada ten que ver a protección da intimidade con actuacións que rachan a estrutura das propias
aldeas.
Pola Alcaldía se sinala que lle remitirei a vostede copia do informe elaborado.
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2-. Preguntas formuladas por escrito polo PSG-PSOE para esta sesión:
1. Na Xunta de Goberno Local de 16 de febreiro de 2006, aprobouse no punto 3º unha
Proposta de Convenio de colaboración entre a Fundación para o Desenvolvemento da
Comarca de Santiago e o Concello de Teo para o cofinanciamento do proxecto Traslatio II
“Herdanza cultural do Camiño Portugués”, no marco da iniciativa comunitaria Interreg III A,
segundo a que se realizará a obra: Acondicionamento do contorno do Camiño Portugués na
rúa de Francos por un importe de 137.414,59 euros.
- ¿En que consiste esta obra?. Rogámoslle que nos presente a documentación escrita sobre o
mesmo: memoria xustificativa, proxecto técnico, orzamento, etc.
Reponde o Sr. Alcalde que só existe un borrador de convenio con denominación xenérica e
xa se fará o proxecto polo equipo de goberno.
2. Na Xunta de Goberno Local de 16 de decembro de 2005 aprobouse no punto 6º unha
addenda a convenio de colaboración polo que se comprometía “unha achega económica de
15. 400 euros, que se suma ó compromiso inicial, que se prorroga ó exercicio 2006, de
achegar 6.600 euros, ascendendo a achega total do Concello a 22.000 euros”.
- ¿Cales son as razóns reais desta nova achega económica?
- ¿É certo que con esta cantidade se contratou á psicóloga, que no seu día prestou os seus
servizos neste Concello dentro do Plan Labora? Quen a contratou?
- ¿Que beneficios obtén o Concello de Teo con este convenio?
- ¿Que persoas se encargan de executar este proxecto?
Rogámoslle que nos facilite a memoria do traballo realizado desde a sinatura deste convenio
(19/07/2005).
Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, se informa que se aprobou unha addenda por Xunta de
Goberno Local, pero ó cambiar as circunstancias este ano con respecto ó ano 2005 de
contratación da persoa que levou o programa do convenio, se considera que a Universidade
ten que presentar un novo convenio e que eu saiba aínda non o presentaron, e que o acordo
de aprobación da addenda se considera por esta Secretaría irregular.
3. ¿En que situación se atopa a denuncia presentada por don Alberto Arias Braña, veciño de
Vilar de Calo e que pensa facer o goberno municipal de Teo ó respecto?. Reponde o Sr.
Alcalde que estáse tramitando por urbanismo e polos abogados.
4. Na sesión ordinaria de 26 de xullo de 2005, o Pleno da Corporación aprobou, por
unanimidade unha moción sobre a extensión da fibra óptica (cable) e gas á zona de chalets
dos Tilos.
- ¿Que xestións realizou o sr. alcalde e o seu grupo de goberno ó respecto?
- ¿Cales son os resultados prácticos destas xestións?
Responde o Sr. Alcalde que mandouselle escritos, cambiou o director de Gas Galicia e
reiterouselle.
Nunha xuntanza mantida en días pasados cos veciños/as do lugar de Espasande, parroquia de
Luou, Concello de Teo, estes manifestáronnos que o sr. Parajó aseguraba persoalmente que
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“o proxecto da Deputación para a estrada provincial Bertamiráns – A Ramallosa, e máis en
concreto, o tramo Cornide – Luou figuraba no documento do PXOM aprobado inicialmente
no Pleno da Corporación de 7 de decembro de 2005”.

Como queira que este grupo político non ten constancia documentada ó respecto, rogámoslle
que na maior brevidade e coa maior precisión posible, nos conteste por escrito á seguinte
pregunta:
- ¿O proxecto da Deputación da Coruña para a estrada provincial Bertamiráns – A Ramallosa,
e máis en concreto, o tramo Cornide – Luou figura no documento do PXOM aprobado
inicialmente no Pleno da Corporación de 7 de decembro de 2005?
No caso de que a resposta sexa afirmativa, rogámoslle copia do documento do PXOM,
aprobado inicialmente na sesión devandita onde figure este proxecto.
-.Reponde o Sr. Alcalde que chegou ó Concello para a súa remisión ó equipo redactor do
PXOM.
3-. Preguntas verbais:
O Sr. Concelleiro Noriega Sánchez sinala que hai unha casa con desperfectos polas
explosións das obras do AVE e que hai unha fosa septica en situación de irregularidade, que é
un perigo. O Sr. Concelleiro Castroagudín Valladares sinala que é provisional e se solventará,
e que a casa non foi expropiada por motivos do interesado e que as reclamacións veñen todas
rexeitadas e mandouse a Fomento.
O Sr. Concelleiro Noriega Sánchez sinala que esa vivenda non cumpre coa distancia de
seguridade e que non sabe que vai pasar cando funcione o AVE.
A Srª. Concelleira Diéguez González pregunta, ¿ arreglaron a canaleta do pavillón da
Ramallosa?, sinala o Sr. Alcalde que tomamos nota do asunto.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés pregunta:
-. En relación a un escrito de Juan Alvite sobre o PXOM, ¿cal é a valoración política que fai o
goberno municipal?, responde o Sr. Alcalde que non teño datos, non hai valoración política.
-. ¿O incumprimento da licenza de Excorrigal o despacha con falta moi grave e sanción de
3.000 euros?.
Responde o Sr. Alcalde que non sei agora porque non teño o expediente aquí.
-. Rogaría que se fixera unha fixación dos contedores de lixo nas estradas. Sinala o Sr.
Alcalde que estáse a facer na medida en que se pode.
-. ¿Na aldea de Atán hai problemas serios por aparcamentos?.Responde o Sr. Alcalde que
púxose alí un estacionamento prohibido.
-. ¿Está resolto o problema do lavadoiro de Sisto?. Responde o Sr. Alcalde que non o sei e
que creo que non se sabe quen foi, estou falando de memoria pero a parte disto nós temos
que facelo.
-. Rogaria que se mirara a tapa de alcantarillado que non existe na estrada do Espiño.
Responde o Sr. Alcalde que as rouban.
O Sr. Concelleiro Tallón Mesías pregunta:
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-. ¿Como está o tema dos taboleiros para as eleccións?, responde o Sr. Alcalde que xa
veremos.
-. ¿Como está o tema do Sr. Ferreira?, responde o Sr. Alcalde que está en urbanismo.
-.Que o Sr. Castroagudín dixo que en quince días ía estar amañado o tema do camiño público
da Xesta en Calo. Responde o Sr. Castroagudín que había dous camións de pedra no camiño
e hai que saber quen botou alí iso polo medio e medio do camiño.
-. Amañaron dúas ou tres veces a estrada de Milladoiro a Pontevea, pero segue mal, ¿van
amañala de novo?, responde o Sr. Alcalde que esa e outras, pero que os baches se forman en
dous ou tres días polos moitos coches que pasan.
-.¿ Como está o tema da Ponte de Sestelo?, responde o Sr. Alcalde que tomamos nota.
O Sr. Concelleiro Conde Tarrío sinala:
-. Que nalgúns puntos faltan contedores de cartón, como en Augas Mansas e Mirabeles.
Sinala o Sr. Alcalde que se toma nota.
-. ¿O espello da Pedreira como está?, responde o Sr. Alcalde que se chama vostede ó
Concello se mandaban os gardas locais e xa estaba, pero non, hai que falar antes da
inoperancia do Alcalde, que non ten xeito, que con iso non hai que facer política, se pon e xa
está.
-.¿Como está o tema da señal de Stop de Mahía?. Polo Alcalde se sinala que se toma nota.
Sinala finalmente o Sr. Concelleiro que quería darlles as grazas ó Sr. Castroagudín por visitar
un problema grave por inundación dun soto a horas intempestivas.
E non habendo máis asuntos que tratar deuse por rematada a sesión sendo as dezaseis horas e
un minuto, de todo o que como Secretario certifico, de orde e co visto e prace do Sr. Alcalde,
coas reservas do art. 206 do R.O.F., debendo remitirse copias en cumprimento do art. 56 da
Lei 7/85, do 2 de abril.
Vº e Prace.
O Alcalde,
O Secretario,

Asdo. Armando U. Blanco Martínez.

Asdo. Javier Nieves González.
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BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DO CONCELLO QUE
TIVO LUGAR O DÍA 30 DE MAIO DE 2006.
No salón de plenos da Casa Consistorial do Concello de Teo ( A Coruña ), sendo as dez horas
do día 30 de maio de 2006, reuníronse en primeira convocatoria os señores concelleiros de
seguido relacionados, baixo a presidencia do Sr. Alcalde D. Armando U. Blanco Martínez, co
obxecto de celebrar sesión ordinaria correspondente ó día da data para a que foron
previamente citados.
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. Carmen Diéguez González.
D. Xosé Ignacio Iglesias Villar.
D. Alexandre Leis Carlés.
D. Germán Antonio Conde Tarrío.
D. Manuel Tallón Mesías.
D. José Carlos Rego Jorge.
D. F. Manuel Parajó Liñares.
Secretario:
D. Javier Nieves González, Secretario do Concello.
Asiste: Dª. Mónica I. Lado Varela, Interventora do Concello.
Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución do Pleno,
polo Sr. Alcalde declarouse público e aberto o acto, adoptándose os seguintes acordos
conforme á seguinte orde do día que figura na convocatoria:
1º) APROBACIÓN, SE PROCEDE, DO BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN DE DATA
28.03.2006.
Sometido a votación o Pleno do Concello por unanimidade dos dos dezasete membros
presentes que legalmente o compoñen acorda aprobalo sen ningunha rectificación.
2º) DACIÓN DE CONTA DA LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO MUNICIPAL DO
EXERCICIO 2005.
Dada conta da resolución da Alcaldía núm. 50/2006, do 28.03.2006, que transcrita di:
“” É necesario rendi-la conta xeral dentro da cal, e de acordo co establecido no artigo 191 do
R.D.Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei
reguladora das facendas locais, debe constar a liquidación do orzamento. O órgano
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competente para a aprobación desta última, segundo dispón o artigo referenciado, é a
Presidencia da entidade local.
Visto o expediente da Liquidación do Orzamento de 2005, informado por Intervención en
cumprimento do disposto no artigo 191.3 do RDL 2/2004, do 5 de marzo, resolvo:
1º).- Aprobar a Liquidación do exercicio 2005, co seguinte detalle: (en euros)
A) RESULTADO ORZAMENTARIO
1.Dereitos recoñecidos netos........................................7.595.516,36
2.Obrigas recoñecidas netas..........................................7.245.518,31
3.Resultado orzamentario(1-2)........................................350.358,05
4.Gastos financiados con remanente tes.....................................0,00
5.Desviacións de financiación positivas..........................126.678,50
6.Desviacións de financiación negativas.........................230.481,44
7.Resultado orzamentario axustado (3+4-5+6)............379.780,72
B) REMANENTE DE TESOURERÍA
1.Dereitos pendentes de cobro fin exercicio................1.447.966,70
+De orzamento corrente...................................1.100.242,38
+De orzamentos pechados...................................518.370,86
+De operacións non orzamentarias........................83.877,71
-Saldos de dubidoso cobro..................................238.444,82
-Ingresos pendentes de aplicación.........................16.079,43
2.Obrigas pendentes de pago fin exercicio................ 2.702.894,45
+De orzamento corrente..................................1.518.424,42
+De orzamentos pechados..................................795.849,75
+De operacións non orzamentarias.....................427.894,76
-Pagos pendentes de aplicación def......................39.274,48
3.Fondos líquidos en tesourería...................................1.575.249,60
4.Remanente de tesourería afectado a
gastos con financiación afectada................................102.635,37
5.Remanente de tesourería para gastos xerais
(1-2+3-4).....................................................................217.686,48
2º) Que se dea conta da liquidación aprobada ó Pleno do Concello na primeira sesión que
celebre.
3º) Que se remita copia da liquidación á Administración do Estado e á Comunidade
Autónoma en cumprimento do disposto no art. 192.5 do R.D.Lexislativo 2/2004, do 5 de
marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais””.
O Pleno queda enterado.
3º) DACIÓN DE CONTA DE SOLICITUDE REALIZADA Ó ABEIRO DA ORDE DO 8 DE
MARZO DE 2006 POLA QUE SE REGULAN AS BASES POLAS QUE SE REXERÁ A
CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS DESTINADAS Á PRESTACIÓN DE SERVIZOS
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SOCIAIS POLAS CORPORACIÓNS LOCAIS E SE PROCEDE Á SÚA
CONVOCATORIA.
Dada conta da resolución da Alcaldía núm.55, do 11 de abril de 2006, que transcrita di:
“” Vista a Orde da Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar do 8 de marzo de 2006, pola
que se regulan as bases polas que se rexerá a concesión de subvencións destinadas á
prestación de servizos sociais polas corporacións locais e se procede á súa convocatoria,
publicada no DOG núm. 52, do 15 de marzo de 2006, e visto o expediente tramitado polo
Departamento de Servizos Sociais, resolvo:
1º) Solicitar as seguintes subvencións:
A -. Gastos do Departamento Social:
1) Persoal. Custo total: 129.439,44 euros. Aportación do Concello: 32.359,86 euros. Importe
da subvención solicitada: 97.079,58 euros.
2) Equipamento. Custo total:1.420 euros. Aportación do Concello: 355 euros. Importe da
subvención solicitada: 1.065 euros.
3) Gastos ordinarios. Custo total: 8.000 euros. Aportación do Concello: 2.000 euros. Importe
da subvención solicitada: 6.000 euros.
4) Mantemento. Custo total: 32.000 euros. Aportación do Concello: 8.000 euros. Importe da
subvención solicitada: 24.000 euros.
B-.Información, orientación e asesoramento. Custo total: 10.200 euros. Aportación do
Concello: 2.550 euros. Importe da subvención solicitada: 7.650 euros.
C-. Plano anual de formación permanente. Formación: Custo total: 6.000 euros. Aportación
do Concello:1.500 euros. Importe da subvención solicitada: 4.500 euros.
D-. Atención no fogar e apoio á unidade de convivencia: Axuda no fogar. Custo total:
84.477,78 euros. Aportación do Concello: 21.119,44 euros. Importe da subvención solicitada:
63.358,34 euros.
E-. Fomento da cooperación social: Reciclaxe de roupa: Custo total: 9.100 euros. Aportación
do Concello: 2.275 euros. Importe da subvención solicitada: 6.825 euros.
F-. Programa de inclusión social:
1) Novas tecnoloxías e inserción no mundo laboral. Custo total: 6.617 euros. Aportación do
Concello: 1.654,25 euros. Importe da subvención solicitada: 4.962,75 euros.
2) Transporte adaptado. Custo total: 54.000 euros. Aportación do Concello:13.500 euros.
Importe da subvención solicitada: 40.500 euros.
G-. Animación, prevención e cooperación social. Custo total: 112.120 euros. Aportación do
Concello: 28.030 euros. Importe da subvención solicitada: 84.090 euros.
H-. Inserción Social: Cobertura necesidades específicas. Custo total: 56.930 euros. Aportación
do Concello: 14.232,50 euros. Remanente do exercicio anterior: 1.824,59 euros. Importe da
subvención solicitada: 40.872,91 euros.
2º) Declarar que o Concello continua na prestación dos servizos nas mesmas condicións do
ano anterior para garantir a continuidade dos programas e prestacións dos servizos sociais.
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3º) Da presente resolución daráse conta ó Pleno do Concello consonte co disposto no art. 8,
apartado a) da Orde referenciada na primeira sesión que celebre.””
O Pleno queda enterado.
4º) DACIÓN DE CONTA DE DELEGACIÓN DAS FUNCIÓNS DA ALCALDÍA.
Dada conta da resolución da Alcaldía núm. 62, de data 27 de abril de 2006, que transcrita di:
“”Tendo previsto ausentarme do termo municipal desde o día 30 de abril ata o día 7 de maio
de 2006, ámbolos inclusive, e vistos os artigos 44 e 47 do R.D. 2568/1986, do 28 de
novembro, resolvo:
1º) Delegar o exercicio das funcións da Alcaldía no 1º Tenente de Alcalde deste Concello, D.
Antonio Castroagudín Valladares, durante o prazo sinalado.
2º) Que se notifique esta resolución ó interesado para o seu coñecemento e efectos, e se
publique no B.O.P.
3º) Da presente resolución daráse conta ó Pleno na primeira sesión que celebre, consonte co
artigo 44.4 do R.O.F.””
O Pleno queda enterado.
5º) APROBACIÓN DA PROPOSTA DA ALCALDÍA REFERENTE A RECURSO DE
REPOSICIÓN EN EXPEDIENTE DE INVESTIGACIÓN.
Dada conta do dictame favorable da proposta da Alcaldía da Comisión Informativa de
Facenda que ten o seguinte contido:
Dada conta da proposta da Alcaldía e do informe xurídico asinado polo letrado D. José
Enrique Herrero de Padura, que transcrita di:
Visto o recurso de reposición presentado por Dª. Manuela Piedra Vázquez mediante escrito
do 25 de abril de 2006, con rexistro de entrada no Concello núm. 4249, do 26.04.2006, contra
o acordo do Pleno do 28 de marzo de 2006, polo que se resolve o expediente de investigación
de bens respecto a unha porción de terreo lindante coa finca sinalada co número 1 do Plano
de Concentración Parcelaria de Santa María de Lucí e Santo Tomás de Vilariño.
Resultando que o acordo impugnado determina que do expediente tramitado non resulta
acreditada a existencia dun camiño de titularidade municipal no linde norte da finca núm. 1
referenciada.
Resultando que a recurrente non achega no seu recurso argumentos que non houbesen sido
contemprados no expediente tramitado.
Considerando que o expediente tramitouse de conformidade co establecido no art. 281 da Lei
5/1997, do 22 de xullo, de administración local de Galicia, e artigos 45 e seguintes do
Regulamento de bens das corporacións locais, aprobado por RD 1372/1986, do 13 de xuño.
Considerando que da proba practicada unicamente podería deducirse que en dito lugar, sito
fóra do ámbito da zona de concentración, puido existir un paso de natureza non pública polo
que se accedia á finca, e é que o que se debate no fondo é unha cuestión de índole civil entre
propietarios de fincas que incluso foi sometida á orde xurisdicional civil, e respecto da cal non
cabe pronunciamento algún por parte da Administración Pública.
Considerando que o artigo 45 do Regulamento de bens confiere a potestade de investigación
para a averiguación da situación de aqueles bens e dereitos cuxa titularidade non consta, pero
existen indicios para presumir que poidera corresponder a unha entidade local, e que o
presuposto para o seu exercicio supón o descoñecemento do titular dos bens ou dereitos,
circunstancia que non concorre no presente suposto.
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Por todo elo por esta Alcaldía proponse a desestimación do recurso de reposición polos
motivos expostos, non obstante o Pleno do Concello previo dictame da Comisión Informativa
de Facenda adoptará o acordo que estime máis pertinente.
Debate: Non se produciu.
Votación e resultado:
Sometida a votación a proposta dictaminada dáse o seguinte resultado:
Votos a favor:13, dos grupos municipais do PP (8), BNG (4) e Mixto (1).
Votos en contra:0.
Abstencións: 4, do grupo municipal do PSG-PSOE (4).
Queda aprobada a proposta da Alcaldía dictaminada nos seus propios termos, quedando en
consecuencia desestimado o recurso de reposición.
6º) APROBACIÓN DAS BASES DA CONVOCATORIA DE AXUDAS PARA
AFECTADOS POLA EXPLOSIÓN DA PIROTECNIA DE CALO.
Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, dáse lectura ó dictame da Comisión Informativa de
Facenda que ten o seguinte contido:
Dada conta das bases confeccionadas e do informe de Intervención, a Comisión con 9 votos a
favor dos grupos do PP(4), BNG(2), PSG-PSOE(2) e Mixto(1), acorda dictaminar
favorablemente as bases confeccionadas obrantes no expediente, engadindo os seguintes
apartados:
-. Beneficiarios: Os titulares dos inmobles afectados pola explosión da pirotecnia.
-. Na base 5ª, apartado 2. Se engade no apartado f: Certificado de estar ó corrente con Facenda
e coa Seguridade Social.
-. Na base 8ª. Se engade o seguinte apartado: As subvencións pagaranse previa xustificación
de gastos efectivamente realizados na reparación dos danos.
-Xustificación e pagamento das subvencións:
1) As subvencións xustificaranse por medio de facturas orixinais do gasto ou fotocopias
debidamente compulsadas ou mediante certificación de obra subscrita por técnico colexiado
competente e relación de obra estimada.
2) En todo caso, deberase presentar unha declaración do beneficiario de ter cumprida a
finalidade da subvención, mediante a realización das obras para as que foi concedida.
3) Para a xustificación do gasto da subvención concedida, será requisito inexcusable que os
conceptos dos xustificantes de gastos se axusten á finalidade para a que foi concedida a
mesma, debéndose achegar relación polo miúdo das subvencións ou axudas recibidas doutras
administracións públicas ou entidades privadas para a mesma finalidade, ou pola contra,
declaración de non ter outras subvencións públicas ou privadas para a mesma finalidade.
No caso de que a subvención municipal en concorrencia con outras concedidas por outras
administracións públicas ou por calquera dos seus organismos, entes ou sociedades, ou por
entidades privadas supere o 100% do presuposto da actividade correspondente, a Alcaldía
minorará o importe ata chegar ó máximo do 100%.
As subvencións serán minoradas proporcionalmente cando os gastos xustificativos sexan
inferiores ó importe da subvención concedida.
4) O prazo para a xustificación da subvención será de 9 meses contados a partir do día
seguinte ó do acordo de concesión, se ben excepcionalmente antes da súa finalización poderá
pedirse unha prórroga para a súa xustificación. Vencidos os prazos para a xustificación das
subvencións, sen que o beneficiario da subvención teña xustificado o cumprimento da
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finalidade que motivou o seu outorgamento, perderá o seu dereito a esixila e a Alcaldía
procederá a anular o correspondente compromiso, notificándollelo ós interesados.
5.-Colaboración do beneficiario.
O beneficiario queda obrigado a facilitar canta información lle sexa requirida polo Concello de
Teo e polo Consello de Contas de Galicia, someténdose á responsabilidade e réxime
sancionador establecido no texto refundido da Lei xeral presupostaria, aprobado polo Real
decreto lexislativo 1091/1988, do 23 de setembro, e no seu caso, ó disposto no vixente Código
penal aprobado pola Lei orgánica 10/1995, do 23 de novembro.
Debate:
O Sr. Concelleiro Noriega Sánchez sinala que non é sen tempo, pero é motivo de satisfacción
ver que as cousas van saíndo e votarán a favor.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que por parte do grupo de goberno hai outras
responsabilidades neste tema porque hai competencias que ten que asumir o grupo de
goberno e espera que se leven a cabo.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que quere felicitar ós membros da Comisión de
Seguimento.
Votación e resultado:
Sometidas a votación as bases dictaminadas o Pleno do Concello por unanimidade dos
dezasete membros que legalmente o compoñen, pertencentes ós grupos municipais do PP(8),
BNG(4), PSG-PSOE(4) e Mixto(1), acorda aprobar as seguintes bases:
“” Bases da convocatoria de axudas econ ómicas para colaborar nos gastos de reparaci
de inmobles afectados pola explosi ón da Pirotecnia de Calo

ón

A Comisión de investigación e seguimento, constituída polo Pleno da Corporación en sesión de 28
de marzo de 2006 co obxecto de estudar a situación xerada pola explosión da empresa “Pirotécnica
Calo” o día 13 de febreiro pasado, acordou propoñer ó Pleno da Corporación a asignación dunha
partida de 30.000,00 euros para axudar ós afectados a afrontar o custe de reparación das súas
vivendas.
Vista a proposta da comisión, o Pleno da Corporación, atendendo ás circunstancias especiais que
concorren, acorda aproba-las bases da convocatoria de axudas económicas, a fondo perdido, coa
finalidade de compensar danos materiais sufridos polos inmobles afectados:
Primeira) Obxecto.
1.- Convócanse axudas económicas para compensar os danos materiais nos inmobles afectados
pola explosión da empresa “Pirotécnica Calo” o pasado día 13-02-2006.
2.- A finalidade das axudas é a de colaborar na reparación dos devanditos danos, polo que deberá
quedar acreditada a relación dos mesmos coa explosión.
Segunda) Cont ía e dotaci ón orzamentaria.
1.- O importe das axudas non poderá superar o valor dos danos obxecto de reparación.
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2.- As axudas teñen carácter subsidiario e complementario. Serán compatibles coa percepción de
calquera outra axuda ou indemnización para o mesmo fin. En calquera caso, a suma das aportacións
percibidas polo afectado non poderán superar o valor dos danos.
3.- A contía do crédito destinado a esta convocatoria será de trinta mil euros, con cargo á aplicación
orzamentaria 06.0.313.78900 do orzamento xeral do Concello de Teo para o ano 2006.
Terceira) Ámbito subxectivo de aplicaci ón.

Beneficiarios: Os titulares dos inmobles afectados pola explosión da pirotecnia.
1.- Poderán solicitar esta axuda os propietarios de vivendas que acrediten danos nas mesmas
producidos de forma directa pola explosión da pirotecnia producida o día 13 de febreiro de 2006.
2.- Tamén poderán solicitar esta axuda os titulares ou propietarios de establecementos comerciais
ou industriais e de explotacións agrícolas ou gandeiras que acrediten os danos causados polo
mesmo motivo.
Cuarta) Exclusi óns.
Quedarán excluídos destas axudas os que tiveran cuberta a totalidade dos danos por outros tipo de
aportacións, (indemnizacións, subvencións, etc).
Quinta) Solicitude e documentaci ón.
1.- O procedemento iniciarase por instancia da parte interesada, mediante solicitude segundo o
modelo determinado no anexo destas bases, dirixida ó Sr. Alcalde do Concello de Teo dentro dos
quince días seguintes á publicación desta convocatoria na prensa diaria, (El Correo Gallego e La
Voz de Galicia). As solicitudes deben ser presentadas no rexistro xeral da Corporación ou en
calquera dos lugares a que se refire o artigo 38.4 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de réxime
xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.
2.- A solicitude deberá ir acompañada da seguinte documentación:
A) DNI do solicitante
B) Acreditación da titularidade do inmoble.
C) Libro de familia ou documento que acredite o número de membros da unidade familiar, así como
das minusvalías que, no seu caso, afecten a algún dos seus membros.
D) Descrición detallada dos danos con taxación pericial dos mesmos.
E) Certificación pericial que acredite que os danos son consecuencia da explosión.
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F) Certificación dos ingresos da unidade familiar, expedida pola Axencia estatal de
administración tributaria. Pode ser substituída pola fotocopia compulsada da declaración da
renda do exercicio 2004, e Certificado de estar ó corrente con Facenda e coa Seguridade
Social.
G) Declaración responsable de non ter sido indemnizado polos mesmos danos ou, de se-lo caso,
xustificación das indemnizacións percibidas ou recoñecidas.
H) Certificación bancaria que acredite a titularidade da conta na que se solicita o aboamento, no seu
caso, da axuda.
Sexta) Comisi ón de valoraci ón e criterios de adxudicaci ón.
1) As solicitudes serán examinadas por unha comisión de valoración integrada polos seguintes
membros:
-. O Concelleiro presidente da Comisión informativa de Servizos Sociais.
-. Un representante do Grupo Municipal do Partido Popular.
-. Un representante do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego.
-. Un representante do Grupo Municipal do Partido Socialista de Galicia-PSOE.
-. Un representante do Grupo Municipal de Iniciativa de Independentes de Teo.
-. Unha Traballadora Social do Concello de Teo.
-. O Arquitecto do Concello de Teo.
-. Dous representantes veciñais: un da Comisión de veciños e un da Comisión de afectados.
-. Un funcionario da Corporación, que actuará como Secretario, con voz e sen voto.
2.- A Comisión poderá solicitar o asesoramento de persoas que, por razón da súa competencia ou
cualificación técnica, considere oportuno, podendo incorporalas de forma ocasional.
3.- As axudas serán distribuídas seguindo os criterios de capacidade económica da unidade familiar
e valor de taxación dos danos, conforme co seguinte baremo:
- Un importe fixo por inmoble equivalente ó 10% do valor de taxación dos danos, sen que esta
axuda, xunto coas demais aportacións que percibiran ou teñan concedidas os solicitantes, poida
superar o 100% de dito valor, cun máximo de douscentos euros.
- O resto da consignación orzamentaria ata completar os trinta mil euros asignados ó programa,
será distribuído de forma directamente proporcional ós valores da taxación dos danos. Desta parte
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da axudas quedarán excluídos os solicitantes que tiveran unha renda per cápita superior ó 150% do
salario mínimo interprofesional fixado para o ano 2006, (540,90 euros/mes).
Sétima) Resoluci ón.
1.- As solicitudes serán resoltas pola Xunta de Goberno Local, axustándose á proposta da Comisión
de valoración.
2.- Contra o acordo de resolución das solicitudes presentadas, que pon fin á vía administrativa,
caberá interpoñer potestativamente recurso de reposición ou ben directamente recurso
contencioso-administrativo perante a xurisdicción competente.
Oitava) Pagamento.
As axudas aboaránselles ós/ás beneficiarios/as mediante transferencia á conta bancaria que figure
na certificación achegada coa súa solicitude.

As subvencións pagaranse previa xustificación de gastos efectivamente realizados na
reparación dos danos.
-Xustificación e pagamento das subvencións:
1) As subvencións xustificaranse por medio de facturas orixinais do gasto ou fotocopias
debidamente compulsadas ou mediante certificación de obra subscrita por técnico colexiado
competente e relación de obra estimada.
2) En todo caso, deberase presentar unha declaración do beneficiario de ter cumprida a
finalidade da subvención, mediante a realización das obras para as que foi concedida.
3) Para a xustificación do gasto da subvención concedida, será requisito inexcusable que os
conceptos dos xustificantes de gastos se axusten á finalidade para a que foi concedida a
mesma, debéndose achegar relación polo miúdo das subvencións ou axudas recibidas doutras
administracións públicas ou entidades privadas para a mesma finalidade, ou pola contra,
declaración de non ter outras subvencións públicas ou privadas para a mesma finalidade.
No caso de que a subvención municipal en concorrencia con outras concedidas por outras
administracións públicas ou por calquera dos seus organismos, entes ou sociedades, ou por
entidades privadas supere o 100% do presuposto da actividade correspondente, a Alcaldía
minorará o importe ata chegar ó máximo do 100%.
As subvencións serán minoradas proporcionalmente cando os gastos xustificativos sexan
inferiores ó importe da subvención concedida.
4) O prazo para a xustificación da subvención será de 9 meses contados a partir do día
seguinte ó do acordo de concesión, se ben excepcionalmente antes da súa finalización poderá
pedirse unha prórroga para a súa xustificación. Vencidos os prazos para a xustificación das
subvencións, sen que o beneficiario da subvención teña xustificado o cumprimento da
finalidade que motivou o seu outorgamento, perderá o seu dereito a esixila e a Alcaldía
procederá a anular o correspondente compromiso, notificándollelo ós interesados.
5.-Colaboración do beneficiario.
O beneficiario queda obrigado a facilitar canta información lle sexa requirida polo Concello de
Teo e polo Consello de Contas de Galicia, someténdose á responsabilidade e réxime
sancionador establecido no texto refundido da Lei xeral presupostaria, aprobado polo Real
decreto lexislativo 1091/1988, do 23 de setembro, e no seu caso, ó disposto no vixente Código
penal aprobado pola Lei orgánica 10/1995, do 23 de novembro.””
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7º) APROBACIÓN DA PROPOSTA DA ALCALDÍA REFERENTE A EXPEDIENTE DE
MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS.
Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, dáse lectura ó dictame da Comisión Informativa de
Facenda.
Dada conta directamente da proposta dictaminada que ten o seguinte contido:
O Alcalde que subscribe, de conformidade co establecido na vixente lexislación sobre Réxime Local,
somete a dictame da Comisión Informativa de Facenda, para a súa posterior elevación ó Pleno da
Corporación, a seguinte proposta:
CONSIDERANDO a necesidade de proceder á realización gastos de carácter inaprazable,
derivados, por unha banda, do acordo de asignar o importe de 30.000,00 euros para axudar ós
damnificados pola explosión da pirotecnia de Calo, así como da xestión orzamentaria ordinaria.
CONSIDERANDO a posibilidade establecida no artigo 177 do Texto Refundido da Lei Reguladora
das Facendas Locais, aprobado por Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, e 35 a 38 do
R.D. 500/1990, de 20 de abril, respecto á concesión de Créditos Extraordinarios e Suplementos de
Crédito.
VISTO o Informe de Intervención relativo á tramitación, réxime legal e forma de finanzamento das
modificacións orzamentarias derivadas do expediente, esta Alcaldía propón a adopción polo Pleno
da Corporación dos seguintes acordos:
PRIMEIRO) Aprobar inicialmente o expediente de Modificacións Orzamentarias, mediante a concesión
de Suplementos de Crédito, SC-01/2006, incrementando as partidas que se miúdan nos seguintes
importes:
Partida

Concepto

Suplemento

313.48000

Transferencias correntes de carácter asistenciaL

15.000,00

313.78900

Transferencias De capital a familias

42.000,00

121.22700

Traballos realizados por empresas externas

18.000,00

Total Suplementos de Créditos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75.000,00

Segundo) Someter o expediente a información pública por prazo de quince días para a presentación
de alegacións ou reclamacións, segundo o establecido no artigo 169 do Texto Refundido da Lei
Reguladora das Facendas Locais. De non presentarse as mesmas durante o prazo de exposición
pública, o expediente quedaría aprobado definitivamente de forma automática.

Debate:
O Sr. Concelleiro Sisto Edreira sinala que é evidente que o gasto por mor da explosión da
pirotecnia é un gasto extraordinario e é evidente que temos que dotarmos de partida, pero que
na propia redacción da proposta se di que son gastos inaplazables así como de xestión
ordinaria e que se solicita máis do doble no suplemento respecto dos gastos de 30.000 euros
da pirotecnia; engade que lle gustaría saber porqué son necesarios e a que fíns se van destinar,
porque ó mellor podería facerse unha transferencia.
Por Intervención, de orde do Sr. Alcalde, se informa que se fixo unha evaluación en función
dos gastos do orzamento do exercicio anterior e en función diso se aumentan unha serie de
partidas que se financian con remanente de tesourería positivo e que é unha cuestión técnica
que previamente se comenta co equipo de goberno que está de acordo.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que é unha decisión política, polo tanto agarda que o
goberno municipal nos aclare a que responde e que esta é unha información que necesitamos
para poder votar a favor.
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O Sr. Alcalde sinala que está explicado suficientemente.
O Sr. Concelleiro Sisto Edreira sinala que é evidente que se hai un remanente de tesourería
positivo do exercicio anterior debe aplicarse, pero que se misturan os gastos de Calo con
outros gastos e sobre eses non temos ningún coñecemento nin posibilidade de control.
Engade que presentados en conxunto estes gastos nos prima a responsabilidade de dotar de
partida polo explosión de Calo e por iso votaremos a favor, pero non é a forma de presentar o
expediente.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que comparte o dito polo BNG e o expediente é unha
especie de chantaxe á hora de votar e remata sinalando que están claramente en contra dos
gastos non especificados.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que os 30.000 euros son da pirotecnia e se poñen
outros gastos para que voten a favor, pero ademais deben votar que si porque hai superávit no
exercicio anterior e por iso deben votar a favor.
Votación e resultado:
Sometida a votación a proposta dictaminada, dáse o seguinte rsultado:
Votos a favor:17, dos grupos municipais do PP(8), BNG(4), PSG-PSOE(4) e Mixto(1).
Votos en contra:0.
Abstencións:0.
Queda aprobada por unanimidade dos dezasete membros que legalmente compoñen o Pleno
a proposta da Alcaldía nos seus propios termos.
8º) APROBACIÓN DA PROPOSTA DA ALCALDÍA REFERENTE A CESIÓN
GRATUITA DE BEN.
Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, dáse lectura ó dictame da Comisión Informativa de
Facenda.
Dada conta directamente da proposta da Alcaldía dictaminada que ten o seguinte contido:
Examinado o procedemento incoado para ceder gratuitamente á Asociación de Pais de
Minusválidos de Teo o uso do seguinte ben: Edificio de planta baixa e semisoto, diáfanos,
cunha superficie aproximada de 200 m2, situado nunha parcela de forma irregular duns 1.000
m2, na marxe esquerda da estrada N-550, A Coruña-Vigo, para a prestación dos servicios de
escola taller ocupacional para persoas discapacitadas, e considerando que se xustifica que os
fins perseguidos coa cesión gratuita redundarán en beneficio dos habitantes deste Concello,
posto que os veciños desfrutarán do mesmo preto dos seus domicilios.
Entendéndose por esta Alcaldía que non é necesario o ben nos próximos dez anos para os
efectos do art. 110 do Regulamento de Bens das Entidades Locais.
Vistos os informes de Secretaría, Intervención e técnico municipal propoño ó Pleno do
Concello a adopción do seguinte acordo:
1º) Ceder gratuitamente á Asociación de Pais de Minusválidos de Teo, con CIF: G-15.513.641,
o uso do ben arriba referenciado, con destino ó fin exclusivo de prestación do servizo de
escola taller ocupacional para persoas discapacitadas, cesión que se formalizará mediante o
seguinte convenio:
“” Convenio de cesión de uso de edificio.
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Convenio entre o Concello de Teo e a Asociación de Pais de Minusválidos de Teo para a
cesión do uso do edificio sito nas Galanas, no termo municipal de Teo.
En Teo, a ...... de ............ de 2006.
REUNIDOS
Dunha parte D. Armando U. Blanco Martínez, Alcalde-Presidente do Concello de Teo,
conforme coa habilitación legal para representalo, expresamente conferida polo artigo 21 da
Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local e polo artigo 61 da Lei 5/1997,
de 22 de xullo, de administración local de Galicia.
Doutra parte D/Dª ...................., en nome e representación da Asociación de Pais de
Minusválidos de Teo, (AS.PA.MI.TE.), con CIF: G-15.513.641.
Encontrándose as partes con plena capacidade legal para subscribir o presente Convenio
EXPOÑEN
I.- O Concello de Teo é propietario do local situado no lugar das Galanas, parroquia de Calo,
antiga escola desafectada e cedida ó concello pola Administración competente, pasando a ser
un ben patrimonial da Corporación.
DESCRIPCION.- Edificio de planta baixa e semisoto, diáfanos, cunha superficie aproximada
de 200 m2, situado nunha parcela de forma irregular duns 1.000 m2, na marxe esquerda da
estrada N-550, A Coruña - Vigo.
TÍTULO.- Cesión dunha antiga escola, ruinosa, por parte da administración competente.
Restaurada polo concello.
CARGAS. Libre de cargas e gravames.
II.- Que AS.PA.MI.TE. ven utilizando esa edificación dende o ano 1999 como escola taller
ocupacional para minusválidos, atendendo a un colectivo constituído de forma moi
maioritaria por persoas de Teo, cumprindo unha función social sen ánimo de lucro.
III.- Esta edificación foi cedida de forma verbal á asociación, atendendo ó seu carácter
asistencial e de utilidade pública, atopándose, por este motivo, con problemas á hora de
realizar xestións de cara ó mantemento e mellora dos seus programas de traballo con outras
administracións, pois carecen de título habilitante para o uso do edificio.
IV.- As dúas partes representadas conveñen que a labor que leva a cabo esta asociación é do
máximo interese social e cubre un importante problema dentro da situación social do
Concello de Teo. Ó mesmo tempo as dús partes maniféstanse conscientes de que este edificio
supón unha situación de precariedade importante, polas limitacións físicas que impiden a súa
adecuación ás necesidades funcionais e mesmo ó cumprimento das normas legais e
regulamentarias para este tipo de instalacións. Neste senso, o Concello de Teo comprométese
a colaborar coa asociación en aras de acadar unhas novas instalacións que dean resposta ás
necesidades que xa se veñen plantexando.
Conforme ó exposto e en virtude da posibilidade establecida polo artigo 4º do Texto
refundido da Lei de contratos das Administracións Públicas, R.D. lexislativo 2/2000, de 16 de
xuño, e o artigo 111 do Texto refundido das Disposicións Legais vixentes en materia de
Réxime Local, as partes acordan subscribir un convenio de colaboración para a cesión do uso
gratuíto da edificación descrita no parágrafo expositivo I coas seguintes:
CLÁUSULAS:
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1ª) O Concello de Teo cede, gratuitamente e sen contraprestación algunha, neste acto, o
dereito de uso do edificio descrito no parágrafo expositivo primeiro deste convenio, con
destino a escola taller ocupacional para persoas discapacitadas.
2ª) O prazo de duración do presente convenio de cesión de uso estenderase ata que pola
asociación se leve a cabo a construción dun edificio propio e en mellores condicións para o
desenvolvemento das súas actuacións e cumprimento adecuado da súa función social, sen
que poida exceder de 75 anos.
3ª) Se o dereito cedido non se aplicase ó fin sinalado dentro do prazo de un ano, contado
desde o outorgamento do documento administrativo de cesión, deixase de estalo con
posterioridade, se descoidase ou utilizase con grave quebramento, ou se incumprisen calquera
das outras cláusulas, considerarase resolta a cesión e o ben reverterá ó Concello, de
conformidade co disposto no artigo 111 do Regulamento de Bens das Entidades Locais.
4ª) O cesionario subscribirá unha póliza de aseguramento todo risco, de perdas ou danos
materiais, polo importe do valor do inmoble. E outra póliza de aseguramento de
responsabilidade civil que garanta posibles danos a terceiros. O Concello de Teo será o
beneficiario e o asegurado, respectivamente, destas pólizas, que se manterán durante todo o
período de cesión.
5ª) A Asociación de Pais de Minusválidos de Teo obrígase a desenvolver as súas actividades
de conformidade coas normas legais e regulamentarias vixentes, cumprindo tódolos trámites e
obrigas administrativas, ou de calquera índole legal, que sexan necesarios.
6ª) Ó remate do convenio de cesión de uso, a edificación quedará a libre dispor da
Corporación municipal, e quedarán resoltos os dereitos persoais e reais existentes sobre a
edificación obxecto deste convenio.
7ª) A entidade AS.PA.MI.TE. asume durante a vixencia do presente convenio, en canto ó
edificio cedido, o pagamento de tódalas cargas tributarias que correspondan como
consecuencia das actividades que nel realice. Polo contrario, todos os que correspondan a
conservación, reposición e mantemento serán por conta do Concello.
8ª) Serán causas de resolución do presente convenio, o incumprimento total ou parcial así
como o cumprimento defectuoso das obrigas pactadas, incluíndo as que se derivan de obrigas
legais e autorizacións administrativas necesarias, requiríndose un previo aviso de dita
resolución.
9ª) A edificación obxecto de cesión no presente convenio non poderá ser cedida por ningún
medio total ou parcial, nin arrendada a terceiros, nin ser destinada a uso distinto do previsto.
10ª) O presente convenio pode ser elevado a Escritura Pública, se o cesionario o solicita,
correspondéndolle ó solicitante satisfacer tódalas xestións que por tal concepto se orixinen.
11ª) As partes, con renuncia expresa a calquera foro ou xurisdicción que puidera
corresponderlles, expresamente se someten, para resolver as cuestións que puideran
suscitarse en relación a este Convenio, ós Tribunais de Santiago de Compostela.
E en proba de conformidade, asinan o presente documento no lugar e data arriba indicados.””
2º) Someter o expediente ó tramite de información pública durante o prazo de quince días
hábiles contados a partir do día seguinte á publicación do anuncio no BOP para os efectos da
presentación das alegacións que se estimen oportunas. No caso de non se presentar
alegacións ó presente acordo entenderase aprobado definitivamente.
3º) Que aprobado definitivamente se de conta a Comunidade Autónoma en cumprimento do
art.109.2. do Regulamento de Bens.
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4º) Facultar ó Sr. Alcalde para que en nome e representación do Concello asine o documento
administrativo de cesión e adopte os demais actos e trámites necesarios para a execución e
xestión deste acordo e do seu correspondente expediente.
Debate:
O Sr. Concelleiro Noriega Sánchez sinala que quere facer unha matización respecto do prazo
e que todos valoramos o traballo desta asociación que goza de prestixio social neste Concello,
ata aí todos de acordo, o único pero que lle poñemos é á duración da cesión porque estamos a
falar de 75 anos e a consideramos excesiva porque as circunstancias en 75 anos poden
cambiar considerablemente, incluso as propias competencias da asociación poden variar e
consideramos máis axeitado 25 ou trinta anos.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que lle parece excesivo o prazo e senta un precedente
para outros posibles convenios, e pensa que o Alcalde debería ser máis flexible á hora da
defensa dos intereses dos veciños, que o prazo lle parece excesivo e ademais vostedes teñen
un compromiso de cederlles unhas novas instalacións.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que a Deputación esixe 50 anos para os campos de
fútbol, así se fixo en Calo.
Pola Alcaldía se sinala que se emenda a proposta debendo figurar 50 anos.
O Sr. Concelleiro Noriega Sánchez sinala que lle sigue parecendo excesivo o prazo sobre todo
tendo en conta que hai un compromiso verbal de cesión de terreos públicos para construir un
centro, todo elo con independencia do labor importante que fai a asociación.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que o compromiso é que tan pronto teñan o novo
local deixararán libre isto.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que debe incluirse iso no convenio, que se acepta.
Votación e resultado:
Sometida a votación a proposta da Alcaldía dictaminada coas emendas in voce aceptadas, o
Pleno do Concello por unanimidade dos dezasete membros presentes que legalmente o
compoñen, pertencentes ós grupos municipais do PP(8), BNG(4), PSG-PSOE(4) e Mixto(1)
acorda aprobar a proposta da Alcaldía, modificando o prazo que pasa a ser de 50 anos e
incluindo unha nova cláusula co seguinte contido:”O ben obxecto da cesión revertirá o
Concello no momento en que a asociación dispoña dun local propio para o desenvolvemento
das súas funcións”, quedando en consecuencia aprobado o seguinte acordo:
1º) Ceder gratuitamente á Asociación de Pais de Minusválidos de Teo, con CIF: G-15.513.641,
o uso do ben arriba referenciado, con destino ó fin exclusivo de prestación do servizo de
escola taller ocupacional para persoas discapacitadas, cesión que se formalizará mediante o
seguinte convenio:
“” Convenio de cesión de uso de edificio.
Convenio entre o Concello de Teo e a Asociación de Pais de Minusválidos de Teo para a
cesión do uso do edificio sito nas Galanas, no termo municipal de Teo.
En Teo, a ...... de ............ de 2006.
REUNIDOS
Dunha parte D. Armando U. Blanco Martínez, Alcalde-Presidente do Concello de Teo,
conforme coa habilitación legal para representalo, expresamente conferida polo artigo 21 da
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Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local e polo artigo 61 da Lei 5/1997,
de 22 de xullo, de administración local de Galicia.
Doutra parte D/Dª ...................., en nome e representación da Asociación de Pais de
Minusválidos de Teo, (AS.PA.MI.TE.), con CIF: G-15.513.641.
Encontrándose as partes con plena capacidade legal para subscribir o presente Convenio
EXPOÑEN
I.- O Concello de Teo é propietario do local situado no lugar das Galanas, parroquia de Calo,
antiga escola desafectada e cedida ó concello pola Administración competente, pasando a ser
un ben patrimonial da Corporación.
DESCRIPCION.- Edificio de planta baixa e semisoto, diáfanos, cunha superficie aproximada
de 200 m2, situado nunha parcela de forma irregular duns 1.000 m2, na marxe esquerda da
estrada N-550, A Coruña - Vigo.
TÍTULO.- Cesión dunha antiga escola, ruinosa, por parte da administración competente.
Restaurada polo concello.
CARGAS. Libre de cargas e gravames.
II.- Que AS.PA.MI.TE. ven utilizando esa edificación dende o ano 1999 como escola taller
ocupacional para minusválidos, atendendo a un colectivo constituído de forma moi
maioritaria por persoas de Teo, cumprindo unha función social sen ánimo de lucro.
III.- Esta edificación foi cedida de forma verbal á asociación, atendendo ó seu carácter
asistencial e de utilidade pública, atopándose, por este motivo, con problemas á hora de
realizar xestións de cara ó mantemento e mellora dos seus programas de traballo con outras
administracións, pois carecen de título habilitante para o uso do edificio.
IV.- As dúas partes representadas conveñen que a labor que leva a cabo esta asociación é do
máximo interese social e cubre un importante problema dentro da situación social do
Concello de Teo. Ó mesmo tempo as dús partes maniféstanse conscientes de que este edificio
supón unha situación de precariedade importante, polas limitacións físicas que impiden a súa
adecuación ás necesidades funcionais e mesmo ó cumprimento das normas legais e
regulamentarias para este tipo de instalacións. Neste senso, o Concello de Teo comprométese
a colaborar coa asociación en aras de acadar unhas novas instalacións que dean resposta ás
necesidades que xa se veñen plantexando.
Conforme ó exposto e en virtude da posibilidade establecida polo artigo 4º do Texto
refundido da Lei de contratos das Administracións Públicas, R.D. lexislativo 2/2000, de 16 de
xuño, e o artigo 111 do Texto refundido das Disposicións Legais vixentes en materia de
Réxime Local, as partes acordan subscribir un convenio de colaboración para a cesión do uso
gratuíto da edificación descrita no parágrafo expositivo I coas seguintes:
CLÁUSULAS:
1ª) O Concello de Teo cede, gratuitamente e sen contraprestación algunha, neste acto, o
dereito de uso do edificio descrito no parágrafo expositivo primeiro deste convenio, con
destino a escola taller ocupacional para persoas discapacitadas.
2ª) O prazo de duración do presente convenio de cesión de uso estenderase ata que pola
asociación se leve a cabo a construción dun edificio propio e en mellores condicións para o
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desenvolvemento das súas actuacións e cumprimento adecuado da súa función social, sen
que poida exceder de 50 anos.
3ª) Se o dereito cedido non se aplicase ó fin sinalado dentro do prazo de un ano, contado
desde o outorgamento do documento administrativo de cesión, deixase de estalo con
posterioridade, se descoidase ou utilizase con grave quebramento, ou se incumprisen calquera
das outras cláusulas, considerarase resolta a cesión e o ben reverterá ó Concello, de
conformidade co disposto no artigo 111 do Regulamento de Bens das Entidades Locais.
4ª) O cesionario subscribirá unha póliza de aseguramento todo risco, de perdas ou danos
materiais, polo importe do valor do inmoble. E outra póliza de aseguramento de
responsabilidade civil que garanta posibles danos a terceiros. O Concello de Teo será o
beneficiario e o asegurado, respectivamente, destas pólizas, que se manterán durante todo o
período de cesión.
5ª) A Asociación de Pais de Minusválidos de Teo obrígase a desenvolver as súas actividades
de conformidade coas normas legais e regulamentarias vixentes, cumprindo tódolos trámites e
obrigas administrativas, ou de calquera índole legal, que sexan necesarios.
6ª) Ó remate do convenio de cesión de uso, a edificación quedará a libre dispor da
Corporación municipal, e quedarán resoltos os dereitos persoais e reais existentes sobre a
edificación obxecto deste convenio.
7ª) A entidade AS.PA.MI.TE. asume durante a vixencia do presente convenio, en canto ó
edificio cedido, o pagamento de tódalas cargas tributarias que correspondan como
consecuencia das actividades que nel realice. Polo contrario, todos os que correspondan a
conservación, reposición e mantemento serán por conta do Concello.
8ª) Serán causas de resolución do presente convenio, o incumprimento total ou parcial así
como o cumprimento defectuoso das obrigas pactadas, incluíndo as que se derivan de obrigas
legais e autorizacións administrativas necesarias, requiríndose un previo aviso de dita
resolución.
9ª) A edificación obxecto de cesión no presente convenio non poderá ser cedida por ningún
medio total ou parcial, nin arrendada a terceiros, nin ser destinada a uso distinto do previsto.
10ª) O presente convenio pode ser elevado a Escritura Pública, se o cesionario o solicita,
correspondéndolle ó solicitante satisfacer tódalas xestións que por tal concepto se orixinen.
11ª) As partes, con renuncia expresa a calquera foro ou xurisdicción que puidera
corresponderlles, expresamente se someten, para resolver as cuestións que puideran
suscitarse en relación a este Convenio, ós Tribunais de Santiago de Compostela.
12ª) O ben obxecto da cesión revertirá o Concello no momento en que a asociación dispoña
dun local propio para o desenvolvemento das súas funcións.
E en proba de conformidade, asinan o presente documento no lugar e data arriba indicados.””
2º) Someter o expediente ó tramite de información pública durante o prazo de quince días
hábiles contados a partir do día seguinte á publicación do anuncio no BOP para os efectos da
presentación das alegacións que se estimen oportunas. No caso de non se presentar
alegacións ó presente acordo entenderase aprobado definitivamente.
3º) Que aprobado definitivamente se de conta a Comunidade Autónoma en cumprimento do
art.109.2. do Regulamento de Bens.
4º) Facultar ó Sr. Alcalde para que en nome e representación do Concello asine o documento
administrativo de cesión e adopte os demais actos e trámites necesarios para a execución e
xestión deste acordo e do seu correspondente expediente.
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9º) MOCIÓN DO PSG-PSOE SOBRE ACTUACIÓNS DE URXENCIA NA
URBANIZACIÓN ” OS TILOS”.
Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, dáse lectura ó dictame da Comisión Informativa de
Obras e Servizos.
Dada conta directamente da moción dictaminada que ten o seguinte contido:
Exposición de motivos:
En xuño de 2004 (Rexistro de Entrada núm. 1449 de 16/06/06), o Grupo Municipal Socialista
presentou unha moción na que se formulaba unha proposta para a “elaboración e
desenvolvemento dun Plan especial de actuación integral na urbanización dos Tilos”.
Esta moción, debatida na sesión plenaria de 27 de xullo dese ano foi rexeitada, como vén
sendo habitual, cos votos en contra do grupo político do alcalde Armado Blanco e mailo sr.
Manuel Parajó.
Naquela moción, o Grupo Socialista, facendose eco das demandas veciñais, e despois de
recoller opinións de cidadáns residentes e expertos de diversos eidos, e de comprobar “in
situ” os problemas sinalados, estruturaba a súa proposta en dous grandes apartados:
1. Accións que se deberían contemplar nese Plan especial de actuación integral. Á súa vez,
expoñiamos diversas liñas de actuación, coas súas correspondentes propostas:
- Intervención na rede viaria.
- Remodelación dos espazos verdes e áreas de lecer, a través, por exemplo, do procedemento
do concurso de ideas entre profesionais de acreditada experiencia neste eido.
- Ampliación da superficie escolar do CEIP.
- Amañar as instalacións deportivas e previsión de construción doutras novas.
- Construción dun centro sociocultural.
- Extensión a toda a urbanización de servizos de fibra óptica e gas natural.
- Políticas de seguridade cidadán.
- Creación dunha oficina municipal.
- Políticas de apoio á consolidación da área comercial da zona, etc.
2. Actuacións urxentes: intervencións que cumpría acometer coa maior axilidade, dada a
natureza singular das mesmas. Neste senso, aportabamos unha listaxe de 25 necesidades
puntuais que esixían unha pronta intervención por parte das autoridades municipais teenses,
dado o grao de afectación moi directa ó normal desenvolvemento da vida cotiá dos residentes.
Pasaron case dous anos e practicamente nada daquela proposta foi abordada por parte dos
mandatarios teenses. Así, tal como xa advertimos naquel intre, a degradación da urbanización
acelerouse polo abandono e desatención por parte do goberno municipal de Teo.
Cómpre, pois, que, coa maior rapidez posible, se acometan unha serie de actuacións para
corrixir e solucionar diversos problemas puntuais que, neste intre, están a interferir moi
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negativamente no normal desenvolvemento da vida cotiá dos cidadáns que viven dentro da
urbanización.
ACORDO:
O Grupo Municipal Socialista, namentres o goberno municipal non se decida a abordar a
proposta de elaboración dese Plan especial de actuación integral que os socialistas de Teo lle
propuxemos oportunamente, insta ó grupo de goberno de Teo a que no menor prazo de
tempo se propoña levar a cabo unha serie de actuacións de “carácter menor” nesta
urbanización, entre as que sinalamos as seguintes:
1. Zona residencial:
1.1.- Subzona de vivendas comunitarias. É necesario proceder de inmediato a:
- Pintar áreas de aparcamento na praza da R/ Loureiro (entre Correos e a zona comercial) en
forma de batería e prohibir aparcamentos de coches na zona central.
- Colocar as tapas dos sumidoiros ó nivel do firme na R/ Carballo.
- Eliminar as bandas rugosas e buscar sistemas alternativos de controis de velocidade como
instalación de durmiñóns, etc.
- Cambiar as varandas de ferro das escaleiras interiores (por exemplo, os que comunican a rúa
Ameneiro e a rúa Loureiro, que están en moitos casos oxidadas ou moi deterioradas, por
sebes vexetais.
- Reparación das beirarrúas para eliminar buratos e abombamentos de baldosas, e fixar
baldosas soltas ou colocalas onde están levantadas. Xa houbo algún grave accidente por este
motivo.
- Canalizar vertido de augas que caen no talude da fronte da rúa Ameneiro na baixada cara á
igrexa parroquial.
- Reasfaltado xeral de todas as vías: hai furados moi fondos e perigosos e noutras zonas o
firme está moi deteriorado.
- Instalar varandas de protección na beirarrúa da costa da rúa Ameneiro, a carón da igrexa.
Hai un desnivel profundo e moi perigoso.
- Instalar pivotes máis consistentes na beirarrúa existente diante do CEIP.
- Cambiar progresivamente o mobiliario urbano (soportes de fixación dos colectores,
papeleiras, bancos, etc.) por outro máis moderno e máis estético.
- Cambiar os bancos públicos de orientación: están colocados para “ver coches” e non para
gozar das vistas naturais.
- Supresión da rotonda existente na rúa Castiñeiro.
- Colocar teléfono e panel informativo na actual parada de taxis.
- Pintar zonas de aparcamento na praza existente nas proximidades da rúa Carballo.
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- Proceder á eliminación das barreiras arquitectónicas en toda a urbanización para facilitar o
paso de minusválidos e persoas con dificultades de mobilidade.
- Reforzar o servizo de limpeza e de mantemento das zonas axardinadas públicas.
- Levar a cabo poda de árbores con máis frecuencia nalgúns espazos públicos interiores.
1.2.- Subzona dos chaléts. Cómpre executar con urxencia as seguintes obras:
- Reasfaltado xeral, sobre todo na rúa Carballo (hai un burato moi profundo e perigoso diante
do núm. 63).
- Arranxar as beirarrúas: hai plaquetas desprendidas, sobre todo nas rúas Carballo, Cedeira e
Bidueiro.
- Colocar ó nivel da calzada as tapas das recollidas de pluviais e do saneamento e
abastecemento.
- Eliminar paso de peóns na parte máis baixa (rúa Bidueiro, preto do núm. 34), pois está á
saída dunha curva e costa abaixo.
- Ordenar a limpeza de solares, sobre todo na rúa Bidueiro.
- Instalar un valo de protección na marxe que dá ó val, nas rúas Bidueiro (tamén antes do
cruce da estrada que vai a Cobas) e Sabugueiro.
- Eliminar unha fochanca na beirarrúa, case fronte ó núm. 47 da rúa Cedeira.
- Ancorar os colectores na rúa Cerdeira.
- Colocar espellos nos cruces de certas rúas.
- Asfaltar gretas no firme da calzada, na confluencia entre a rúa Cerdeira e a rúa Carballo.
- Clarexar dunha vez (e solucionar) a situación da extensión das redes de gas e fibra óptica a
esta urbanización.
2. Zona recreativa deportiva (parque infantil, pistas polideportivas, etc.):
2.1.- Pistas polideportivas:
- Reparar o arame que rodea as pistas: presenta moitos buratos.
- Pintar os campos de xogo.
- Pór a funcionar todos os focos: non funcionan dous dos seis existentes.
- Centrar as canastras:están colocadas asimétricamente, ancoradas no cemento.
2.2.- Parque ou zona verde:
- Eliminar fochancas e buratos nos camiños empedrados.
- Buscar unha solución axeitada para a fonte central: presenta un aspecto deplorable.
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- Arrancar os saíntes de ferro que sobresaen nas columnas do valo que separa este parque do
campo de fútbol de area.
- Colocar as reixas nas canalizacións dos pluviais nos camiños de pedra: están soltas e
resultan moi perigosas para as persoas.
- Necesidade de construír unha área para que os cans fagan as súas necesidades e instalar
zonas con bolsas e pequenos colectores para recoller estes excrementos.
- Asegurar as caixas das instalacións eléctricas: moitas están sen tapa e cos cables á vista.
- Recolocar o banco desaparecido da praza da fonte
2.3.- Parque infantil:
- Adaptar o parque á normativa europea.
- Necesidade de cambiar os asentos de goma dos columbios por outros ríxidos.
- Botar area nas zonas de freada dos tobogáns e no curral central.
- Reparar e reinstalar a tirolina.
- Ampliar o parque e colocar máis elementos e substituír os vellos por outros máis modernos
e máis variados para atender a todos os tramos de idade dos seus potenciais usuarios.
Debate:
O Sr. Alcalde sinala que isto sería un rogo e xa o vou dicir agora para todas as mocións que
presentan vostedes, porque vostedes só fan demagoxia barata.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que a súa actitude non é ningunha sorpresa para nós, e
que colla vostede o seu programa electoral e vexa quen é o que fai demagoxia.
Engade que temos unha gran contradicción porque temos un remanente de tesourería
positivo e temos o Concello nas condicións na que o temos, que a valoración económica disto
pode ser pouco ou moito, que pode facerse paseniñamente e poden solicitarse subvencións.
Engade que en xuño de 2004 presentou unha moción na que se pedia un plan especial de
desenvolvemento dos Tilos porque é unha urbanización modélica no momento en que se fixo
e agora mesmo en todos os concellos da comarca; agora ben desde que se fixo houbo un
abandono da urbanización polo que seguimos esixindo ese plan especial de desenvolvemento
integral, que hai unha fonte que nunca manou auga e é lugar de depósito de lixo; engade que
hai una serie de pequenas deficiencias froito desa desatención estrutural por parte do equipo
de goberno, que aínda que pequenas non quere dicir que non sexan importantes para os
veciños de urbanización, que hai un estado de abandono absoluto e que vostedes non
contemplan Os Tilos como lugar para facer actuacións.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que hai unha partida de 16.000.000 das antigas pesetas
para investir nos Tilos no orzamento, que sabemos que hai algúns problemas, así en fontes e
beirarrúas, pero eses problemas os temos tamén noutros lugares, e que vostede dixo que a
urbanización é modélica pero diga quen meteu os cartos cando pechou a empresa que a fixo,
e ó mellor houbo que detraer doutros lugares ese diñeiro.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que non me diga que investir nos Tilos é detraer doutros
lugares, porque os Tilos é Teo, que non seu plan de investimentos non hai ningunha actuación
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preferente para Os Tilos, vostede Sr. Parajó fala de hai 25 anos e que hai cantidade de
problemas subsanables cun simple mantemento, que non hai máis accidentes de milagro, que
incluso as parrillas de pluviais se moven e hai cableado eléctrico na zona verde e só hai que
ver en que condicións está o parque infantil, e remata sinalando que cando fan algo o único
que fan é concitar a crispación popular, así os bancos que colocaron en lugar de estar
orientados cara ás vistas o están cara ós coches.
O Sr. Concelleiro Noriega Sánchez sinala que compartimos o asunto das deficiencias na
urbanización e da necesidade de darlles solución, pero non compartimos a forma de presentar
as propostas de actuación; que hai pequenos detalles que non custan moitos cartos e que
darían boa imaxe do Concello e que isto é unha cuestión que deberían valorar.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que non sabe se o portavoz do PSG-PSOE me
entendeu mal, que eu dixen que antes cando a empresa pechou tiveron que sacarse cartos
doutras parroquias, que non estou falando de agora, e remata sinalando que está claro que
temos preocupación polos Tilos e ímos investir 16.000.000 das antigas pesetas.
O Sr. Alcalde sinala que nos Tilos hai un concelleiro do grupo de goberno que sabe todos os
problemas que expoñen vostedes aí e que temos unha partida para investimentos nos Tilos
pero as cousas levan o seu tempo e os funcionarios non dan feito máis; engade que penso que
vostede ten información e cando un concelleiro do goberno está a ver un asunto xa presentan
unha moción e que o presuposto do Concello de vinte anos non daría para facer todo o que
din vostedes nesas mocións e remata sinalando que nós sabemos o que necesitan os veciños
de Teo e queremos ser xustos para todos e que está o presuposto para o parque e para a auga
e se non se fai nun día faráse nun mes ou dous.
Votación e resultado:
Sometida a votación a moción dáse o seguinte resultado:
Votos a favor: 8, dos grupos municpais do BNG(4) e do PSG-PSOE(4).
Votos en contra:9, dos grupos municipais do PP(8) e Mixto(1).
Abstencións:0.
Queda rexeitada a moción.
Abandoa neste intre o salón de plenos o Sr. Concelleiro Rego Jorge.
10º) MOCIÓN DO PSG-PSOE SOBRE RESCISIÓN DO CONTRATO DE RECOLLIDA DE
LIXO.
Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, dáse lectura ó dictame da Comisión Informativa de
Obras e Servizos.
Dada conta directamente da moción dictaminada que ten o seguinte contido:
Exposición de motivos:
A.- APROBACIÓN DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR
ACTIVIDADES E SERVIZOS RELACIONADOS COA HIXIENE URBANA,
COMUNMENTE COÑECIDA COMO TAXA DE RECOLLIDA DO LIXO.
Na sesión plenaria da corporación de Teo celebrada o 12 de novembro de 2004, os grupos de
goberno (Armando Blanco e os seus concelleiros, mailo sr. Manuel Parajó) aprobaron en
solitario diversas ordenanzas fiscais entre as que se atopaba a Ordenanza fiscal reguladora da
taxa por actividades e servizos relacionados coa hixiene urbana, comunmente coñecida como
taxa de recollida do lixo.
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Nese Pleno, curiosamente, tamén os mesmos grupos políticos aprobaron a Proposta da
Alcaldía sobre recoñecemento extraxudicial de crédito (para pagar facturas por valor de
1.806.117,24 euros, correspondentes á débeda contraída polo goberno nos anos anteriores e
despois de que Armando Blanco escribira no campaña electoral aquilo de que "Podemos
asegurar que estas importantes inversións, de sobra coñecidas, se fixeron sen necesidade de
adebedar ó Concello, que na actualidade carece de créditos e atópase totalmente saneado”; a
concertación de dúas operacións de crédito e un Plan de Saneamento Económico-Financeiro
do Concello de Teo, obrigado pola difícil situación económica do Concello, na que figuraban
diversas medidas a adoptar para compensar o déficit acumulado e racionalizar o gasto no
futuro. Por certo, a maioría das medidas de racionalización do gasto anunciados foron
incumpridas sistematicamente, a pesar das diversas chamadas de atención ó respecto
formuladas polo Grupo Socialista.
No anexo 1 da referida Ordenanza de recollida de lixo recóllense 8 tarifas distintas con
diversos conceptos cada unha. En concreto, na tarifa núm. 1, Xestión do lixo domiciliario e
residuos sólidos urbanos e asimilables aparecen diversos epígrafes e conceptos, á súa vez con
distintas tarifas segundo se trate de vivendas (núcleos urbanos e urbanizacións con recollida
diaria e medio rural con recollida en días alternos), aloxamentos e centros de ensinanza e
locais (restaurantes, cafeterías, bares, salas de festas, fábricas, supermercados, comercios,
entidades bancarias, despachos profesionais, etc.).
Valoracións:
O Grupo Municipal Socialista, que non apoiou no seu día esta decisión, valóraa moi
negativamente:
a) pola forma en que se executou este acordo, xa que entendemos que debera ir precedido,
polo menos, dunha campaña informativa dirixida a cidadanía sobre da razón de ser desta
taxa, e porque, asemade, estimamos que o máis conveniente sería aplicar unha fórmula
progresiva de implantación desta taxa ó longo desta lexislatura.
b) polo fondo: xa que as contraprestacións que recibe o cidadán neste servizo son nulas, isto
é, a relación calidade/prezo é moi negativa. As múltiples queixas veciñais ó longo destes anos
son a proba mais evidente do que estamos a dicir, sen que o goberno municipal de Teo
reaccionase adecuadamente.
B.- CONTRATO DE SERVIZO DE RECOLLIDA DE LIXO E SUBARRENDO DO DE
“CREACIÓN, LIMPEZA E MANTEMENTO DE XARDÍNS E ZONAS VERDES, ASÍ
COMO DE LIMPEZA VIARIA DO CONCELLO DE TEO”
1.- Irregularidades na subcontratación do servizo a Manuel Sobredo Miranda ou Manuel
Sobredo S.C. ou Manuel Sobredo S.L.
-. 12 de agosto de 1999: o Pleno do Concello de Teo aproba o Prego de condicións
económico-administrativas para o concurso de recollida de residuos sólidos urbanos e
limpeza varia e xardinería.
-. 12 de novembro de 1999: o alcalde Armando Blanco asina o contrato de recollida de
residuos sólidos urbanos, limpeza viaria e xardinería coa Empresa GESECO. Segundo a
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estipulación cuarta do contrato, GESECO comprométese a iniciar o servizo de recollida de
lixo o día 1 de decembro de 1999.
-. 26 de novembro de 1999: GESECO manda un fax ó Concello de Teo indicando que vai
subcontratar o servizo a Manuel Sobredo Miranda (persoa física).
-. 1 de decembro de 1999: GESECO asina un contrato de prestación de servizos (N/REF.
contrato núm. 1999/10: Contrato: Recollida de residuos sólidos urbanos, limpeza viaria e
xardinería do Concello de Teo) con Manuel Sobredo Miranda, maior de idade, con domicilio
en Teo, Lamas- Bamonde e DNI número 33.299.342-B, no que este se obriga cos servizos de
"mantemento e conservación integral de xardíns e limpeza viaria do Concello de Teo.
Enténdense comprendidas neste contrato as seguintes actividades:
A.- Mantemento e conservación de xardíns na totalidade das zonas axardinadas do Concello
de Teo:
a) Cortes de céspede con intervalos de dez a vinte días dependendo da necesidade ou época
do ano.
b) Tratamento do abonado consistente en seis veces ó ano, con abono mineral especializado.
c) Tratamento de herbicidas selectivos, para a erradicación de herbas de folla ancha dúas
veces ó ano.
d) Resembrado en calvas o zonas despoboadas de céspede dúas veces ó año.
e) Tratamentos funxicidas e acaricidas a todo tipo de enfermidades, dúas veces ó ano.
f) Recaba de plantas e árbores engadindo casca de pino.
g) Poda de árbores e sebes incluído o transporte de residuos sobrantes ó vertedoiro.
B.- Limpeza viaria nas urbanizacións, rúas, prazas, recintos de festas, días de feira, etc., en
todo o termo municipal de Teo".
A duración do presente contrato é de un ano, concretamente desde o día 1 de decembro de
1999 ata o día 31 de decembro de 2000. Terminado o prazo (..) prorrogarase automaticamente
o contrato por un novo prazo de un ano, cun límite máximo, en todo caso de 9 prórrogas (..)
O prezo da contraprestación fíxase na cantidade de novecientas sesenta mil (960.000) pesetas
mensuais. (..) D. Manuel Sobredo Miranda achegará ó cumprimento do presente contrato,
como mínimo, o seguinte persoal, debidamente cualificado ó efecto:
- Xardíns: xardineiro e 4 peóns
- Limpeza Viaria: 1 peón”
-. 4 de decembro de 1999: o xerente de GESECO solicita ó Concello de Teo que "previos os
trámites e informes que estime pertinentes, se sirva autorizar o subarrendo do servizo de
Xardinería e Limpeza Viaria por parte da empresa que represento a favor de Manuel Sobredo,
S.C. O texto foi asinado con data de 25 de novembro de 1999, mais chegou ó Concello de
Teo o 4/12/1999 (rexistro entrada núm. 2449).
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-. 14 de febreiro de 2000: Pleno da Corporación de Teo aproba a autorización a GESECO para
subcontratar a Manuel Sobredo S.C., "os servizos de xardinería e limpeza varia, sempre que o
prezo da subcontrata non exceda do 50% do prezo total do contrato”.
Valoracións:
1.- GESECO asina un subarrendo ilegal con Manuel Sobredo (persoa física) para a "creación,
limpeza e mantemento de xardíns e zonas verdes, así como de limpeza viaria do Concello de
Teo". Este subarrendo é totalmente contrario á legalidade vixente por canto:
- 1 de decembro de 1999: o mesmo día que GESECO inicia o servizo de recollida de lixo
asina o subarrendo con Manuel Sobredo Miranda, maior de idade, con domicilio en Teo,
Lamas - Bamonde e DNI número 33.299.342-B. É dicir, Manuel Sobredo Miranda é
subarrendado por GESECO dous meses antes de que o autorice o Pleno do Concello, (14 de febreiro de 2000), cousa totalmente ilegal que contradí o disposto na Lei 13/95, de 18 de maio,
de contratos das administración públicas e na cláusula 28 d) do prego de condicións aprobado
polo Pleno da Corporación de Teo (12 de agosto de 1999) que di literalmente que terá a
consideración de moi grave a infracción de: "Ceder, subarrendar ou traspasar todo ou parte do
servizo contratado baixo calquera modalidade ou título, sen previa autorización do Concello”.
- Por outra banda, GESECO asina o subarrendo con Manuel Sobredo Miranda, persoa física
("D. Manuel Sobredo Miranda en nome propio”) máis o Concello de Teo, no súa sesión
plenaria de 14 de febreiro de 2000, autoriza o subarrendo a M. Sobredo S.L. As facturas do
servizo sempre levan o nome de M. Sobredo S.L. e noutros documentos de GESECO
(Solicitude ó concello do subarrendo con data 4 de decembro de 1999) refírese a Manuel
Sobredo S.C.
Conclusión: A ilegalidade é dobre, xa que:
• GESECO subarrenda antes de que o Pleno do Concello autorice o subarrendo.
• GESECO subcontrata a M. Sobredo (persoa física), logo solicita autorización ó Concello
para a subcontrata a nome de Manuel Sobredo S.C. e por fin o Pleno autoriza o subarrendo a
M. Sobredo S.L.
2.- Manuel Sobredo Miranda / Manuel Sobredo S.C. / Manuel Sobredo S.L. incumpre o
contrato subscrito con GESECO:
- No contrato de subarrendo recóllese que a empresa M. Sobredo achegará como mínimo 1
xardineiro y 4 peóons e 1 peón de limpeza viaria.
- En canto ó persoal de explotación para atender o servizo de limpeza viaria e mantemento
dos xardíns, na oferta presentada por GESECO para o concurso, fálase sempre de: 1 condutor
(máquina varredora) y 5 peóns.
Conclusión: dobre incumprimento:
• Discordancia no cadro de persoal ofertada por GESECO para estes labores e a que presenta
Manuel Sobredo.
• En todo caso, estas cifras non concordan tampouco coa realidade por canto, polo menos,
entre xullo de 2002 e outubro de 2004, Manuel Sobredo nunca dispuxo entre o persoal de
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máis de 3 peóns xardineiros e ningún condutor-varredor (entre outras cuestións porque non
hai máquina varredora) e a persoa que figura como auxiliar xardineiro é realmente o peón de
limpeza viaria. Non consta ningún xardineiro.
3.- Manuel Sobredo S.L cobra por partida dobre de forma ilegal:
- Na proposta que GESECO presentou a concurso faise referencia explícita como actividade
asumida, dentro do servizo de mantemento das zonas axardinadas, a poda de arboredo:
"Realizarase cando sexa necesario para axudar á árbore ou arbusto a adquirir ou conservar a
súa forma natural ou favorecer a súa floración. Consideraranse dous tipos de podas, poda de
formación e poda de saneamento. (..)"
- Asemade, na estipulación primeira, 2 a) do contrato de subarrendo que GESECO lle fai a
Manuel Sobredo Miranda, recóllese literalmente, entre as funcións obrigadas dentro do
apartado de Mantemento e Conservación de Xardíns na totalidade das zonas axardinadas do
Concello de Teo:
g) Poda de árbores e sebes, incluído o transporte de residuos sobrantes ó vertedoiro"
- Pois ben, a Xunta de Goberno Local do Concello de Teo aproba o 16 de decembro de 2005,
"por unanimidade" o "orzamento de Manuel Sobredo S. L., para a poda e biotriturado da
rama das árbores da urbanización Os Tilos, por un importe total de 5.858 euros (IVE
incluído)."
Conclusión:
Manuel Sobredo S.L. cobra ilegalmente por unha actividade (“poda de árbores”) nunha zona
(Urbanización Os Tilos) que xa figura entre as súas obrigas dentro do subcontrato que asinou
no seu día con GESECO.
4.- A empresa Manuel Sobredo S.L. incumpre sistematicamente parte do contrato:
- Os compromisos asumidos por GESECO e subarrendados polo tanto a esta empresa
Manuel Sobredo S.L. son o da Limpeza e mantemento das zonas axardinadas nos Tilos,
Parque Montouto, San Sadurniño e Os Verxeles e dos parques públicos do concello.
- Manuel Sobredo S.L. non está a cumprir axeitadamente as súas obrigas en algunha destas
zonas. Asemade, deixa moito que desexar (por non falar tamén do notorio incumprimento) a
atención que presta ós "parques públicos do Concello".
Conclusión:
A empresa Manuel Sobredo S.L. está a incumprir ostensiblemente o contrato asinado con
GESECO tamén neste eido.
2.- INCUMPRIMENTOS POR PARTE DE GESECO.
2.1.- Prego de condicións para a contratación do Servizo de recollida de lixo, limpeza viaria e
xardinería do Concello de Teo.
No súa sesión plenaria celebrada o 12 de agosto de 1999, o concello de Teo aproba o prego de
condicións económico-administrativas que rexerán o concurso para a adxudicación da
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concesión do Servizo de recollida de residuos sólidos urbanos e a limpeza viaria no termo
municipal de Teo.
No mesmo recóllense varios puntos entre os que salientamos os seguintes:
- Duración do contrato: "A concesión terá unha duración máxima de dez anos contados desde
a data na que o concursante seleccionado reciba a notificación de adxudicación definitiva do
contrato. O contrato poderá ser prorrogado por quinquenios ata o máximo que permita a lei,
operando automaticamente a prórroga cando o contrato non fose denunciado por algunha das
partes cunha antelación mínima de tres meses".
- Obrigas do concesionario: entre outras sinalamos:
1) prestar o servizo obxecto da concesión con eficacia e dilixencia e a continuidade convida,
garantíndolle ós particulares o dereito a utilizalo.
2) Coidar a boa orde no servizo.
8) Exercer por si o concesión e non cedela ou traspasala a terceiros sen autorización do
concello que poderá outorgala se se cumprisen as condicións da Lei 13/95, de 18 de maio, de
contratos das administración públicas
9) Executar as modificacións que no servizo concedido acordase o Concello e aconsellase o
interese público.
14) Se o contratista incumprise as obrigas que lle incumben consonte ó presente prego de
condicións, o Concello estará facultado para elixir o cumprimento destas ou declarar a
rescisión do contrato, podendo acordar a antedita rescisión aínda despois de que a empresa
opte polo cumprimento das obrigas, quedando a salvo o dereito de esixir o resarcimento de
danos e indemnización do prexuízo, tal e como fixan os artigos 65 e seguintes do
Regulamento de contratación das corporación locais.
15) Será responsabilidade do contratista a calidade dos traballos obxecto deste concurso,
debendo contar para isto con persoal responsable e preparado para esta misión, axustándose
en todo momento ás normas de carácter sanitario establecidas na actualidade ou que no
futuro poidan promulgarse, emanadas da lexislación do Estado ou deste concello.
16) Queda terminantemente prohibida, tanto ó concesionario como ó persoal da empresa, a
percepción de ningunha cantidade da veciñanza pola prestación do servizo obxecto desta
concesión.
17) As demais obrigas derivadas deste prego de condicións e, en xeral, do cumprimento dos
acordos dos organismos municipais, nas súas respectivas atribucións, relacionadas coa mellor
prestación do servizo.
- Prezos: A retribución máxima que recibirá o concesionario será de cincuenta millóns de
ptas. anuais polos servizos de recollida de residuos sólidos urbanos e o seu transporte a
Cerceda (SOGAMA) e pola limpeza viaria e mantemento de xardíns das urbanización dos
Tilos, Parque Montouto, San Sadurniño e Os Verxeles (..) Transcorridos doce meses desde a
data da sinatura do contrato, procederase á revisión do prezo de adxudicación (...)"
- Faltas e sancións: "Terán a consideración de moi graves as seguintes infraccións:
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b) Fraude na forma de prestación dos servizos, non utilizando os medios materiais ou
elementos esenciais esixidos, ou desaparición dalgún dos materiais adscritos ó servizo.
d) Ceder, subarrendar ou traspasar todo ou parte do servizo contratado baixo calquera
modalidade ou título, sen previa autorización do concello. (...)
- Terán a consideración de faltas graves as seguintes infraccións:
a) A prestación manifestamente defectuosa ou irregular do servizo, non cumprindo as
condición establecidas e o retraso na prestación do mesmo.
e) Todas aquelas que implicando un incumprimento das obrigas establecidas para o
contratista no presente prego de condicións, non merezan a cualificación de moi graves e que,
pola súa natureza, non deban ser comprendidas nas leves”.
- Secuestro e caducidade da concesión: "Se o concesionario incorrese en infracción de
carácter grave que puxese en perigo a boa prestación do servizo público, incluída a
desobediencia das ordes de modificación ou execución, o concello poderá declarar en
secuestro a concesión, co fin de asegurar aquel provisionalmente. (..) Procederá á declaración
de caducidade da concesión nos supostos seguintes:
a) Se levantado o secuestro o concesionario volvese a incorrer nos mesmas infraccións ou
noutras similares.
b) Se o concesionario incorrese en infracción gravísima das súas obrigas esenciais".
- Resolución do contrato: O contrato poderá extinguirse por algunha das causas enunciadas
nos artigos 112 i) e 168 da LCAP".
- Prego de condicións técnicas: "O presente concurso comprende os servizos de recollida e
transporte de RSU á planta de SOGAMA (Cerceda). Correspóndelle ás empresas licitadoras
propoñer para cada un dos servizos definidos no presente prego de condicións os sistemas
máis eficaces de recollida e transporte dos residuos sólidos urbanos, da /limpeza viaria e do
mantemento das zonas axardinadas dos Tilos, Porque Montouto, San Sadurniño e Os
Verxeles. Especificarán con todo detalle a organización de cada un dos servizos definidos, de
tal maneira que se cumpra o obxectivo fundamental do servizo. Para tal efecto, os licitadores
explicarán mis súas ofertas:
-. Metodoloxía e sistemas a empregar en cada unha das operacións.
-. Equipos a empregar e composición dos mesmos, debidamente xustificados.
-. Frecuencia e horarios de traballo.
-. Persoal empregado.
(... ) Os traballos a realizar neste servizo serán os seguintes:
-. Recollido e transporte de residuos sólidos urbanos domiciliarios, tanto en bolsa como en
colectores.
-. Recollido e transporte de residuos procedentes de actividades comerciais e de servizos.
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-. Recollido e transporte de residuos de mercados, colexios, cemiterios, etc., e de edificación
institucionais dos servizos públicos dependentes do concello.
-. Recollida e transporte de residuos asimilables a domésticos e inertes procedentes de
industrias e almacén.
-. Recollida e transporte de residuos procedentes da limpeza viaria e do céspede que xere o
mantemento de xardíns, tanto públicos como privados.
-. Recollida e transporte de residuos procedentes de festas populares, desfiles, procesión,
congresos e actos oficiais en xeral.
-. Recollido e transporte de animais mortos e restos de podres abandonados no termo
municipal .
-. Baleirado de papeleiras.
-. Lavado de colectores unha vez ó semestre no inverno e cada dous meses no verán.
-. Limpeza de vías públicas mediante servizo de varrido e baldeo.
-. Subministro de colectores cando o soliciten para algún acto público.
-. Limpeza e mantemento das zonas axardinadas nos Tilos, Parque Montouto, San Sadurniño
e Os Verxeles e dos parques públicos do concello.
-. Recollida, unha vez ó mes, de voluminosos.”
2.2.- Proposta de GESECO presentada ó concurso.
No oferta presentada por GESECO e que, ó remate, sería a adxudicataria do concurso por
decisión do alcalde Armando Blanco e o seu grupo de goberno, aquela entidade
comprometíase, a incluír, entre outras, estas prestacións "tipo" dentro do Plan básico do
servizo de RSU e limpeza viaria de Teo:
- "A recollida e transporte de animais mortos e restos podres abandonados en el termo
municipal.
- O lavado dos colectores de forma periódica.
- A limpeza das vías públicas mediante varrido e sistema de baldeo.
- Limpeza e repaso de las vías públicas más importantes de forma que permanezan limpas
todo o día.
- O subministro de colectores en caso de necesidade."
Así mesmo, GESECO engadía diversas tarefas de mantemento das zonas axardinadas nas
urbanizacións dos Tilos, Parque Montouto, San Sadurniño, Os Verxeles, como: Limpeza de
zonas verdes, estanques e láminas de auga.
En canto a persoal de explotación para atender o servizo de limpeza viaria e mantemento dos
xardíns, GESECO fixaba o seguinte cadro de persoal:
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- 1 condutor (máquina varredora).
- 5 peóns.
Por outra banda, GESECO manifestaba que dispoñía dunhas "Oficinas do servizo no
Concello de Teo, que permita a recepción de chamadas a calquera hora excepto os domingos
e días festivos, adoptándose un Servizo de Urxencias para estes días.
Esta Oficina estará dotada de todos os equipos e materiais indicados no apartado desta oferta
denominada como Medios Materiais-Oficina do Servizo e estará convenientemente dotada
para a súa función de atención ó público, con teléfono de atención e libro de reclamacións a
disposición dos usuarios, no que se anotaron as reclamacións que os mesmos formulen.. " (..)
"O Servizo de Urxencia disporá dun retén de forma que, ante calquera circunstancia ou
incidencia que polas súas características requiran a nosa presenza, así como unha resolución
inmediata, estas pódense resolver atendéndoas convenientemente."
Outras cuestións recollidas na oferta de GESECO:
1.- Vehículos e maquinaria.
- Camión recolector-compactador de RSU, cedido polo Concello.
- 2 camións recolectores-compactadores de RSU pertencentes á empresa para substituír os
cedidos polo Concello para casos de emerxencia. Capacidade 17 m3 marca Geesunk modelo
GPM II, con elevacolectores de modelo 6GCB.
- 1 lavacolectores pertencente á empresa para realizar o lavado e limpeza dos colectores.
Marca ROS ROCA. Mod. 5000 + 5000L.
- 1 varredora para limpeza de vías públicas.
- 4 carros portasacos provistos de pala, recolledor, cepillo e vasoira.
- 1 tractor cortacéspede HUSQVARNA mod. L T-100. (...)
2.- Rutas e frecuencias de recollida de RSU.
Camión 1(Luns – mércores - venres):
Bustelo - Quintáns - Cantoña – San Domingos - Mazas - Solláns - Lamas - Guldrís - Vilar Pedrouso - A Xesta - Folgueiras - Carballal - Adrán - Calo - Milladoiro Galanas - Fixó Balcaide - A Pedreira - Riotinto
AmeneiroTexexe - Igrexa/Calo Socastro
Mouromorto - Casalonga - Osebe - Vilaverde - Vilares de Francos - Francos.
Camión 1 (martes - xoves):
Luou - Espasende - Regoufe - Beitureira - A Grela/Lampai - Mosteiro - A Silva - Vilar do
Bispo - Loureiro - Trasellas - Paraxó - A Insua - Nespereira - Aido - Caxade - Sestelo Bouñou – Fornelos - Rarís - Vitela - Rialdomato - Casal de Reis - Vuela - Outeiro - A Igrexa Piñeiro - Monteselo - Casanova - Vieiro - Freiría - Pozos - Samar - Valiñas - Coira - Freixeiro
- Xirimbao - A Florida.
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Camión 2 (luns – mércores - venres):
Os Tilos - Parque Montouto - San Sadurniño - A Póboa - Mercanoroeste - Hotel Congreso Restaurante Robles - Ribeira - As Cruces - Sisto - Cacheiras - A Igrexa - IES - Campo de
fútbol - Constenla - Requián - Casaldomiro - Casal - Vilanova - Seoane - Tarrío - Pedra – A
Ramallosa - Chaves - Lucí - Cachóns - Agoso - Ermida - Castres - A Palloza - Os Verxeles Cepeda - Ribas - Eio dos Fereiros - Traloeixo - A Torre - Feros - Sebe - Devesa - Raxó Noenlles - Procelas - Penelas - Barcia - Cobas.
Camión 2 (martes - xoves).
Os Tilos - Parque Montouto - Cacheiras - Paredes - Outeiro - Laña - Vilanova - Eio dos
Menecos - Tribaldes - Quintáns - A Igrexa - Lamas - Reboredo - 0 Coto - Malfurado - Noceda
- Campos - Vilachaíño - Agromaior - Fontenlo - Mallos - Vilar - Cerdeira - Olveira - Gondelle
- Vilariño - Pite - Chaodorrío - Ferreiriño - Pontevea - Xermeade.
Camión 2 (sábado):
Os Tilos - Parque Montouto - Cacheiras - Milladoiro - Galanas - Balcaide - Casalonga - Luou
– A Ramallosa - Pontevea
3.- Lavado e desinfección dos colectores:
"Este servizo realizarase coas seguintes frecuencias:
- 5 meses ó ano (1 de maio a 30 de setembro) mensual.
- 7 meses ó ano (1 de outubro a 30 de abril) trimestral.
O horario deste servizo: a ser posible realizarase de madrugada co fin de evitar no posible as
molestias que puidera ocasionar ós usuarios a utilización do equipo lavacolectores".
4.- Servizo de limpeza viaria:
"De acordo co indicado no prego de condicións deste concurso, os traballos de limpeza terán
por obxecto realizar todas as operacións necesarias para limpar e manter un bo nivel de
limpeza en todas as rúas obxecto deste concurso. A continuación enuméranse algunhas das
operacións que deben realizarse:
- A limpeza da totalidade das vías públicas comprendidas no interior dos perímetros
urbanizados.
- Limpeza de mantemento e repaso en aquelas rúas nas que polas súas características sexan
necesarios estes servizos.
- Na época de caída de folla disporá dun plan especial cos medios necesarios,
complementando os medios del servizo normal con outros que axilicen a súa pronta retirada
das vías públicas e colexios.
- Plan de limpeza para sábados, domingos e festivos que inclúa todos os medios necesarios
para o mantemento e limpeza de todas as rúas que se consideren necesarias e para atender
rapidamente as emerxencias que puideran ocorrer durante eses días.
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- Realizar a limpeza de rúas, solares ou prazas onde se realicen mercados, actos
multitudinarios, festas de barrio y parroquiais, etc., que xeren residuos. A actividade
realizarase de forma inmediata ó seu remate, aínda que estes se realicen en días festivos ou
domingos.
- Prestará especial atención ás rúas próximas a mercados, arredores de calquera tipo de
colector instalado na vía pública, incluídos os de recollida de escombros, así como las paradas
de autobuses, colexios e organismos oficiais.
- Realizaranse actuacións de limpeza de forma regular en aqueles lugares que con obxecto de
reunións de xuventude, tales como quioscos e terrazas de temporada, pubs y discotecas, etc.
A limpeza destes lugares deberá realizarse de forma especial e cun horario incluso distinto,
tanto de comezo como de terminación.
- Deberá realizarse a limpeza de zonas públicas, terrazas e interiores de vivendas, recollida de
terras e escombros existentes nas vías públicas procedentes de tormentas, derrames dos
vehículos que transportan terras, áridos, escombros, etc.
- É obrigatoria a recollida e o transporte de todos os residuos procedentes da limpeza das vías
públicas, para a cal se aportaron os medios materiais e humanos necesarios.
- Desenvolveranse campañas anuais de concienciación cidadá orientadas a establecer un
comportamento ante a limpeza de mutuo acordo co Concello e tratamento diferenciado dos
residuos, sempre de mutuo acordo co Concello.
- Plan para a recollida, baleirado e limpeza das papeleiras.
Segundo GESECO, as actividades que conforman a limpeza viaria son as seguintes:
- Varrido manual: “limpeza detallada de beirarrúas, paseos, prazas, calzadas, parques e
xardíns, moi especialmente nas proximidades dos bordos. Inclúense así mesmo nestes
traballos a limpeza de alcorques das árbores se os houbera, e o baleirado das papeleiras
instaladas na zona. Inclúese tamén a eliminación de herbas, matos das calzadas e beirarrúas,
así como as terras, pedras ou barro que invadan las calzadas y beirarrúas”.
- Varrido mecanizado de calzadas: "varrido mediante máquina varredora de tipo medio sobre
calzadas e, moi especialmente, nos bordos libres de aparcamento, medianas, rotondas, illas,
vías de acceso, etc. (..) A varredora seguirá uns itinerarios preestablecidos cunhas frecuencias
determinadas. (..) A varredora iniciará a ruta a primeira hora da mañá atendendo as zonas
máis transitadas de vehículos e peóns de maneira que antes de que estes ocupen a calzada
esta quede perfectamente limpa. Coa actuación sobre estas zonas máis conflitivas a primeira
hora da mañá conséguese que o traballo se realice con absoluta eficacia".
- Varrido mecánico de beirarrúas: Esta actividade consiste en efectuar un varrido sobre o
pavimento das beirarrúas mediante unha varredora de tipo pequeno. (..) A máquina é guiada
por un condutor. (..) Ó ser una máquina de tipo pequeno permiten a súa utilización en zonas
dificultosas xa que posúen unha gran manobrabilidade.
- Baldeo mecánico de víais: "consiste en tirar auga a presión sobre o pavimento da calzada,
proveniente de un camión baldeador ou camión cisterna con equipo de presión. (..) Cada
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vehículo percorrerá uns itinerarios cunha frecuencia determinada (..) Horario: a ser posible en
horario nocturno. Frecuencia: sempre que sexa necesario."
- Baldeo manual de víais: "lavar debidamente as beirarrúas, paseos, parques, xardíns e
calzadas, mediante o lanzamento de auga a presión con mangueiras, naqueles puntos que
polas súas características ou condicións non se poida ou non conveña efectuar o baldeo
mecánico. (..) O horario deste servizo será á primeira hora de la mañá. A frecuencia será diaria
excepto domingos e festivos".
- Repaso permanente : Esta operación realizarase naquelas rúas que previamente, dentro do
mesmo día, foron obxecto de varrido, pero que polas súas condicións, tránsito peonil,
actividade comercial, etc., requiran elevados niveis de limpeza. Estes traballos consistirán
preferentemente na limpeza de beirarrúas, paseos, bordos e baleirado de papeleiras; serán
organizados de forma que un só operario pode recoller a súa zona, polo menos dos veces por
xornada e procurarase que os itinerarios sexan atendidos sempre polas mesmas persoas, que
se cambiarán no caso de que o ordene o Concello. (..) Horario: 13:00 a 16:30. Frecuencia:
todos os días do ano. "
- Limpeza de pintadas, carteis e adhesivos: "A limpeza de pintadas efectuase nos edificios
municipais e, en xeral en todos aqueles casos en que así o ordenen os servizos do Concello.
(..) A limpeza de carteis publicitarios non autorizados retiraranse das fachadas dos edificios.
- Limpeza de manchas de graxa e aceite.
- Recollida de excrementos caninos: "A problemática dos excrementos de animais domésticos
na vía publica estea afectando de forma grave a todas as cidades españolas. GESECO
consciente del problema formula un plan especial que vai desde campañas de concienciación,
a equipos para a retirada dunha forma hixiénica dos excrementos da vía pública. (..) Horario:
10:00 a 13:00. Frecuencia: diaria excepto domingos e festivos "
- Limpeza de zonas de reunión xuventude: Un dos maiores problemas que hoxe por hoxe ten
a limpeza viaria dunha cidade concretase nas zonas de reunión de xuventude, intensificándose
a problemática a noite do venres ó sábado, do sábado ó domingo e a véspera de festivos. A
empresa GESECO consciente deste problema de limpeza formulou un servizo para atender
todas las zonas de reunión de xuventude, a cal comezará a prestarse xusto cando os mozos
empezan a abandonar estas zonas (...) Horario. 5.00 a 7.00 Frecuencia: Sábados, domingos e
festivos
- Plan especial de limpeza de sábados, domingos e festivos: "En moitas cidades españolas
abandonase a limpeza da cidade desde o sábado pola tarde ata o luns pola mañá, o cal supón
un grave error, dado que en moitos casos son os días cando máis viandantes hai na cidade,
debendo polo tanto, a mesma presentar un bo aspecto. A empresa GESECO elaborou un plan
especial de limpeza para as tardes dos sábados e os domingos e festivos na súa totalidade.
Este plan combina actividades xa descritas como o repaso permanente e a limpeza das zonas
de reunión de xuventude, coa incorporación de novos recursos, co fin de conseguir que a
ningunha hora da fin de semana ou do festivo se encontren lugares con mala presenza por
falta dun servizo de limpeza."
- Recollida dos residuos da limpeza viaria: Co fin de que ningunha bolsa con residuos
procedentes do varrido sexa depositada na vía pública ou nos colectores destinados á
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recollida de R.S.U., contarase cun camión recolector que dúas veces ó día, ou máis se fose
necesario, ocuparase de recoller as bolsas cheos dos operarios do varrido manual. (..) Horario:
1 hora/día aproximadamente. Frecuencia: diario, excepto sábados e domingos "
- Recollida, baleirado, limpeza y mantemento de papeleiras: "(..) Cada quince días como
mínimo, procederase á limpeza a fondo e mantemento das papeleiras. Efectuarse un
inventario das papeleiras existentes e comprobarase se existen novas necesidades. (..) Horario:
8:00 a 12:00. Frecuencia: 132 xornadas ó ano."
- Limpeza de vertedoiros incontrolados: "Limparanse puntualmente e por orde do Concello,
os vertedoiros incontrolados que poidan aparecer no termo municipal".
- Plan especial de caída de folla: "Como apoio ás operacións de varrido de vías e de limpeza
de parques y xardíns, constituirase un equipo de traballo, cuxas características se detallan a
continuación, que prestará servizo 60 horas ó ano. (..) Horario de traballo: quenda de mañá.
Frecuencia: 60 horas do equipo ó ano”.
- Limpeza de mercados: "Rotativamente cada peón de varrido ocuparase de realizar este labor,
unha vez finalizada a actividade dos mercados, contando co apoio do equipo de repaso
permanente e dunha baldeadora sempre que fose necesario."
- Limpeza en festas locais, de barrio e patronais: "Ademais do plan especial de sábados,
domingos e festivos, nos días de festa se contará tamén cun equipo para efectuar a limpeza
dos recintos onde teñen lugar as mesmas".
- Apoio especial á limpeza de parques e xardíns: "A actividade de limpeza dos xardíns será
realizada fundamentalmente polos operarios que en cada zona se ocupan del varrido das vías,
se ben os mesmos contarán con dous apoios fundamentais: o Plan Especial de caída de folla e
o apoio especial á limpeza de parques e xardíns (..) o segundo estará integrado por un equipo
móbil que se describe a continuación e que terá como misión apoiar ó operario de limpeza
habitual da zona naqueles labores ou circunstancias en que se reclame a súa presenza. (..)
Horario: 8:00 a 12:00. Frecuencia: diaria, excepto domingo e festivos."
- Recursos dispoñibles para atender emerxencias, actuación inmediata: "Durante os 365 días
del año e en calquera das quendas de traballo do día ou da noite, GESECO, disporá de
persoal mecanizado para atender calquera emerxencia que se produza. Logo, tanto por la
mañá como pola tarde ou pola noite se poden atender inmediatamente calquera problema de
limpeza que xurda."
No que se refire co Servizo de mantemento de zonas axardinadas, GESECO, na súa proposta
formulaba as seguintes actividades:
- Limpeza de zonas verdes, estanques e láminas de auga: "A limpeza concrétase no varrido,
baldeo manual ou mecánico e a recollida de todos os restos, vexetais e non vexetais que se
depositen nas zonas verdes, co fin de que estas zonas verdes se encontren sempre en
perfectas condiciones de uso e imaxe. (..) Para levar a cabo este tipo de traballo disporá dos
medios e o persoal necesario para a súa recollida diaria de acordo cunhas rutas ou circuítos, e
incluso disporá, no momento das medidas extraordinarias que se requiran por actuacións
especiais. Os residuos e restos recollidos serán transportados diariamente a vertedoiro”.
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- Sega de zonas verdes: "O corte efectuará coa debida frecuencia para que en ningún
momento a herba supere unha altura de 6 cm. A sega efectuarase cantas veces sexa necesaria.
Non existindo máis limitación que a propia altura, que sempre debe ser inferior ás alturas
esixidas por zonas. Non obstante, o número de segas mínimo mensual será de 2/3 veces,
coincidindo estas durante o período de menor crecemento vexetativo. (..) No caso de aparecer
plantas ou herbas illadas de crecemento superior ó resto, estas segaranse a man e procederase
á súa eliminación, para así manter una altura uniforme nas plantacións".
- Regos de zonas verdes e resto de vexetais nelas incluídas: "Regaranse de xuño a setembro,
aproximadamente e segundo a climatoloxía, efectuándose o rego á primeira hora da mañá
para evitar as horas de máxima insolación e debido á maior actividade fotosintético das
plantas a esta hora do día. (...) O rego efectuarase utilizando os materiais auxiliares necesarios
tales como boquillas, aspersores, mangueiras, etc. (..) No caso das zonas verdes nas que
existen grupos de flor, bulbos, arbustos o arboredo (..)efectuarse o rego de forma manual ou
con aspersores de nebulización e pulverización”.
- Conservación, formación e coidado de bordes, macizos e arboredo: "Estes traballos
consisten en manter basicamente de forma coidada e laborada os bordes extremos das
praderías na súa unión cos bordos, muretes e pavimentos, así como aqueles outros bordos e
macizos que se forman entre as árbores, arbustos, masas de arbustos, vivaces e bulbos, de
forma que o céspede non engule a estes nel, senón que se encontren perfectamente laborados
e rematados, así como saltados, libre de malas herbas, esterqueiras, abonados e perfectamente
angazados. (..) A frecuencia de mantemento mínimo será: dúas veces por mes nas zonas de
mantemento intensivo e unha vez por mes nas zonas de mantemento medio e extensivo".
- Conservación de parterres (incluso plantacións): “(..) Subministrarán as plantas necesarias
para manter os parterres sempre en flor, é dicir, durante a maior parte do ano.
- Rego de xardineiras: "Realizarase de forma unitaria e manual, con boquilla tal que impida o
compactamento da terra, así como a disgregación do substrato polo choque do chorro coa
terra. (...) A execución realizarase cantas veces sexa necesaria segundo as condicións
edafoclimóticas, como no resto das zonas verdes".
- Poda e recorte de arbustos, sebes e vivaces: "(..) Respecto á frecuencia de actuación
seguirase un criterio selectivo (..) En canto ás sebes ou bolas, podaranse polo menos catro
veces ó ano."
- Laboreo, preparación e plantación de xardineiras: "Tendo en conta que as xardineiras son
consideradas como zonas verdes, os labores a realizar son: labores con aporte de abonado
químico (..), aporte de estelas de madeira, debidamente trituradas; achega de area de río
lavada, achega de cortiza moída e plantación de arbustos, bulbos ou vivaces e rego. (..) A
frecuencia mínima del laboreo de xardineiras estímase nunha por mes, incrementándose no
que fose necesario para o correcto mantemento das mesmas".
- Laboreo e mantemento de alcorques: "Estes traballos consisten na limpeza das herbas que
poden aparecer nos alcorques, así como todos aqueles chupóns ou brotes basais que as
diferentes especies vexetais poden producir. Así mesmo procederase á retirada de arboredo
seco o roto por causas fortuítas, incluso se realzará o destoconado. A frecuencia de
mantemento é permanente".
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- Abonados minerais en zonas verdes, alcorques e xardineiras.
- Conservación e mantemento de perfís, camiños e redes de rego e drenaxe: "Realizaranse
traballos de mantemento nos trazados, perfís e noiros existentes nas diferentes zonas
corrixindo os desperfectos e alteracións que puideran ocorrer. (..) Para a conservación da rede
de rego realizarase un mantemento sistemático do subministro, desaugue e recirculación da
auga do estanque incluíndo todos os seus compoñentes. Así mesmo realizará a limpeza de
sumidoiros, embornais e canles que pertencen á rede de drenaxe."
- Conservación e mantemento das instalacións de rego e fontanería.
- Recebado con áridos en camiños e paseos: "Levarase a cabo na forma e momento que as
condicións físicas, dos mesmos o requiran e sempre que se considere oportuno, a xuízo do
técnico responsable, e cando o deterioro non se debe a acontecementos extraordinarios
atmosféricos ou de calquera outro tipo (vandalismo, etc.,). Realizaranse as anteriores
operacións unha vez ó ano coa achega de árido similar preciso. "
- Labores estacionais:
-. Plantacións de planta anual, vivaces e bulbos: "Realizarase seguindo las instrucións
sinaladas pola Xefatura de Servizo sobre os macizos destinados a tal fin ou que se puidesen
crear durante a vixencia do contrato."
-. Poda de arboredo: "Realizarase cando sexa necesario para axudar á árbore ou arbusto a
adquirir ou conservar a súa forma natural ou favorecer a súa floración. Se considerarán dos
tipos de podas: poda de formación e poda de saneamento. (..)"
-. Mantemento de mobiliario urbano: "Realizarase o mantemento dos elementos urbanos que
se encontren instalados nos parques y xardíns obxecto, deste concurso: bancos, papeleiras,
etc., comprendendo estas labores o pintado e reposición dos elementos deteriorados".
Por último, GESECO ofrece un catálogo de melloras que a "Empresa se compromete a
estudar e executar" entre as que salientamos as seguintes:
-. "Cada tres meses efectuarase a limpeza dos colectores e unha vez ó mes no verán.
-. Servizo de atención permanente ó cidadán mediante teléfono verde.
-. Existencia de un retén para casos de emerxencia.
-. Realizaranse campañas publicitarias encamiñadas a informar ó usuario de como se deben
depositar os residuos, horarios máis adecuados, etc.
-. Campaña educativa especial para a limpeza dos excrementos animais. Sen custe algún para
o servizo.
-. Disporá dunha varredora-aspiradora para a limpeza das rúas.
-. Disporá dos medios auxiliares necesarios para realizar o baldeo das rúas.
-. Disporá de carros porta-sacos novos totalmente equipados para a limpeza viaria.
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-. Inversións a realizar no servizo por valor de 45.350.000 ptas.
-. Implantación dun Plan de seguridade da calidade.
-. Por último ofrécese a realización dun estudo para a implantación dun novo sistema de
recollida mediante a utilización de colectores da última xeración, chamados colectores
intelixentes".
No estudio económico financeiro da expolotación do servizo, co que GESECO acompañaba a
súa oferta, incluía nos custes fixos os seguintes datos:
- Persoal para levar os traballos propios do Servizo:
-. RSU: 2 condutores + 2 peóns.
-. Recollida utensilios domésticos: 1 condutor + 1 peón.
-. Limpeza viaria e mantemento de xardíns: 1 condutor varredora + 4 operarios.
-. Maquinaria:
-. Dous camións recolecto r-com pactado res.
-. Un camión recollida utensilios.
-. Unha varredora.
-. Unha máquina de lavado.
-. Carros porta-cubos
En última instancia, GESECO na súa oferta propón como prezo total da recollida de residuos
sólidos urbanos e o seu transporte a Cerceda (SOGAMA), limpeza viaria e mantemento de
xardíns das urbanizacións dos Tilos, Parque Mantouto, San Sadurniño e Os Verxeles e
demais parques públicos do Concello, a cantidade de corenta e cinco millóns setenta mil
catrocentas trinta (45.070.430) de pesetas anuais IVE incluído."
Valoracións:
1.- GESECO incumpre de forma probada e sistemática o contrato que lle adxudicou o
Concello de Teo para a execución do Servizo de recollida de lixo, limpeza viaria e xardinería:
- Non hai lavado de colectores coa periodicidade comprometida (se é que o hai).
- Non hai limpeza de rúas mediante baldeo.
- A limpeza das vías públicas deixa moito que desexar, a pesares do esforzo encomiable da
persoa encargada de executalo: unha soa persoa para moitas urbanizacións.
- Hai escaseza de colectores.
- Non existe máquina varredora-aspiradora para a limpeza das vías públicas.
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- O persoal de servizo de limpeza viaria e mantemento de xardíns non é o comprometido, en
canto ó seu número.
- Non consta que exista ningún Servizo de Urxencias que permita a "recepción de chamadas a
calquera hora, incluso sábados e domingos "durante fas 365 días do ano".
- Non hai, consecuentemente, retén de garda.
- As frecuencias de recollida de RSU non se cumpren exactamente en todos os casos
anunciados no prego de condicións.
- Non consta a existencia e moito menos a súa execución, do Plan especial en época de caída
da folla.
- Non consta a realización do Plan de limpeza para sábados, domingos e festivos.
- Non hai limpeza dos lugares de xuntanza de xuventude.
- Non se fai a limpeza de zonas públicas, terrazas en interbloques de vivendas.
- Non consta a realización de ningunha campaña de concienciación cidadá "orientada a
establecer un comportamento ante a limpeza do Concello e o tratamento diferenciado dos
residuos”.
- Non hai varrido mecanizado de calzadas (nunca se veu tal máquina varredora) nin de
beirarrúas, nin baldeo mecánico de vías (con "camión baldeador ou camión cisterna con
equipo de presión) nin baldeo manual ("mediante o lanzamento de auga a presión con
mangueiras").
- Non se fai a retirada periódica de carteis publicitarios non autorizados.
- Non consta a existencia de ningún Plan especial para a recollida de excrementos caninos nin
campañas de concienciación nin equipos “para a retirada dunha forma hixiénica dos
excrementos da vía pública".
- Hai zonas urbanas do Concello sen papeleiras.
- Os parques públicos están absolutamente descoidados.
- Non se levan a cabo tarefas de "recebado con áridos en camiños e paseos”.
- Non se cumpre co compromiso de facer o mantemento do mobiliario urbano dos parques e
xardíns (“bancos, papeleiras...”), nin se pintan nin se repoñen os "elementos deteriorados".
- Non consta a existencia de ningún "teléfono verde"
- Non se fixo nunca ningunha campaña publicitaria para "informar ó usuario de como se
deben depositar os residuos", nin ningunha "campaña educativa especial para a limpeza dos
excrementos dos animais".
- ¿Onde está o investimento no servizo por valor de 45.350.000 ptas.?
- E ¿onde, tamén, o "Plan de seguridade da calidade”.
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- E ¿onde tamén o estudio para a implantación dos chamados "colectores intelixentes”.
- Non consta a plantación anual de vivaces e bulbos.
- Execución ilegal do subarrendamento a Manuel Sobredo Miranda / Manuel Sobredo S.C. /
Manuel Sobredo S.L.
- Permítese que Manuel Sobredo Miranda / Manuel Sobredo S.C. / Manuel Sobredo S.L,
incumpra as condicións do contrato de limpeza viaria e mantemento das zonas axardiñados,
etc.
2.3.- O Pleno do Concello de Teo cos votos dos grupos de goberno aproba o 21 de novembro
de 2001 a revisión dos prezos de recollida de RSU.
O 21 de novembro de 2001 cos votos a favor do alcalde Armando Blanco e os concelleiros
Antonio Castroagudín, Manuel Cajaraville, Urbano Ouro, Ramón Fernández, Bautista Aller,
Manuel Mata, Manuel Parajó e Miguel Hombre, aproba "incrementar o prezo do contrato de
recollida de lixo na cantidade de 603.139 ptas., desde o mes de novembro de 2001, incluído”.
Na acta desta sesión recóllense diversas intervencións do alcalde Armando Blanco
xustificando esta revisión das tarifas, como:
- “O sr. alcalde manifesta que quere que o servizo sexo satisfactorio para os veciños e que
non está habendo queixas del, polo que ve ben a suba".
- "O sr. alcalde manifesta que a suba que se pretende non é polo índice do IPC, senón que hai
outros motivos”.
ACORDO:
Diante da gravidade e irrefutabilidade dos feitos relatados, que prexudican ostensiblemente os
intereses xerais dos cidadáns de Teo, o Grupo Municipal Socialista, ademais denúnciaos
publicamente no que supoñen de vulneración evidente da normativa legal vixente, esixe
asemade responsabilidades políticas ó alcalde Armando Blanco, pola súa actuación neste
asunto, e insta ó Goberno Municipal de Teo a:
1.- Anular e deixar sen efecto o contrato de subarrendo que a empresa GESECO asinou con
Manuel Sobredo Miranda / Manuel Sobredo S.C / Manuel Sobredo S.L.
2.- Denunciar o contrato de Servizo de recollida de lixo, limpeza viaria e xardinería
adxudicado á Empresa GESECO e proceder á súa rescisión en base ó disposto no artigo 111
do Real Decreto Lexislativo 2/2000, de 16 de xuño, polo que se aproba o texto refundido da
Lei de contratos das administracións públicas.
Debate:
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que é un problema de deficiencia na prestación do servizo
e que hai dous asuntos, en primeiro lugar clarísimas irregularidades na concesión do
subarrendo con varios cambios de titularidade sin ser notificado o Concello, que hai algo
clarisimamente ilegal porque o subarrendo é aprobado en febreiro do ano seguinte cando o
comunicou en novembro, se subcontrata a Manuel Sobredo persoa física, despois S.C. e
despois S.L., e en segundo lugar vemos que cobra de forma ilegal por partida doble porque se
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a poda de árbores debe facelo Manuel Sobredo vostedes aprobaron en Xunta de Goberno
Local un presuposto de Manuel Sobredo para poda de árbores.
Engade, ¿incumprimentos por parte de Manuel Sobredo? e responde todos, así en zonas
verdes, plantilla de persoal porque non existe esa plantilla de persoal en Manuel Sobredo, e
por parte de Geseco os incumprimentos son totais e na moción están perfectamente
especificados, non hai lavado de contedores, non hai limpeza de rúas nin barrido de calzadas,
non teñen nin a máquina, e non hai baldeo manual, hai escaseza de contedores e a frecuencia
de recollida non se cumpre.
O Sr. Concelleiro Noriega Sánchez sinala que se pode plantaxer o problema na prestación do
servizo ou na taxa, e que os dous están vinculados.
Engade que no seu momento foron moi críticos co regalo que se fixo de ampliación da
concesión e que no seu día denunciaron que se estaba a incumprir o contrato, que o sufren
todos os cidadáns do Concello e que isto está vinculado coa taxa, porque se cobra por algo
que non se fai e se está a facer fraude de lei porque se cobra por un servizo que non se fai e
que a xente non estará disposta a pagar por un servizo que non se fai e que a nivel de
mancomunidade decidiuse a suba dos prezos pero aquí non hai recollida diaria, que é un claro
incumprimento, e remata sinalando que por suposto apoian a moción.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que partindo da base de facer unha diferencia da taxa e
servizo, que nós prestamos un servizo que non se estaba cobrando e empezouse a cobrar no
ano 2005, antes a ninguén se lle cobraba, agás ós que tiñan auga e alcantarillado que era o
30% da poboación, e que en Brión levan cinco anos cobrando e non o prestan todos os días,
iso hai tamén que dicilo, e somos o único Concello que estableceu diferencia de 59 e 30 euros
e nos outros non figuran os 30 euros, todos cobran 59 e Ames 63 ou 64 euros, e que hai que
dicir as verdades, que non hai que enganar á xente, e remata sinalando que o servizo se pode
mellorar, de acordo, e o Sr. Cea está niso.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que o servizo de recollida de lixo polos nosos datos son
73.000.000 das antigas pesetas ó ano, e é certo o que din vostedes de que non se cobraba,
pero se fixo con intencionalidade política, que vostede Sr. Alcalde o utilizaba politicamente
dunha forma irresponsable, que nós estamos en desacordo fundamentalmente coa prestación
do servizo, e que hoxe pasou o prazo e os voluminosos están sen recoller e respecto do tema
dos xardiñeiros hai que dicir que non por casualidade traballan en casa de Tía María e do Sr.
Parajó.
O Sr. Alcalde sinala que vostede está de broma.
Remata sinalando o Sr. Concelleiro que se está incumprindo sistematicamente o contrato e se
está cometendo un fraude á cidadanía.
O Sr. Concelleiro Noriega Sánchez sinala que o Sr. Parajó no debate fai argumentos
peregrinos, que non cobrar se facía como falou, que vostede está reivindicando ese discurso
agora, que eu por sentido común entendo que se non se prestaba o servizo non se pode
cobrar, que quedou claro na mancomunidade que a recollida tiña que ser diaria e que isto non
se cumpre, e está en condicións impresentables, non me digan que antes non cobraban por un
servizo que prestaban porque senón pasénlles os recibos ós veciños con carácter retroactivo.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que eu non dixen iso Sr. Martiño, ¿o servizo pode ser
mellorable?, sí, e para iso estamos a traballar, e respecto diso de que pasou o prazo de
voluminosos teño que dicir que comeza o día 25, non remata o día 25.
Engade que o servizo co prezo que se está a pagar penso que non é o adecuado e se está
falando para que o melloren porque teñen que melloralo, iso está claro, e por iso púxose 30
euros, non 59 euros.
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O Sr. Alcalde sinala que o servizo dos voluminosos comeza o día 25 e leva 5 días recollelos,
que incrementouse o número de habitantes e o volume de lixo que se ten que recoller, e non
estamos de acordo coa moción.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que sería importante escoitar ó Concelleiro Delegado.
Votación e resultado:
Sometida a votación a moción dáse o seguinte resultado:
Votos a favor:7, dos grupos municipais do BNG(4) e do PSG-PSOE(3).
Votos en contra:9, dos grupos municipais do PP(8) e Mixto(1).
Abstencións:0.
Queda rexeitada a moción.
11º) MOCIÓN DO PSG-PSOE SOBRE PROPOSTA DE CONSTRUCIÓN DUN PAVILLÓN
POLIDEPORTIVO CUBERTO NA ZONA DE CACHEIRAS.
Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, dáse lectura ó dictame da Comisión Informativa de
Xuventude e Deportes.
Dada conta directamente da moción dictaminada que ten o seguinte contido:
Exposición de motivos:
A parroquia de Cacheiras, con preto de 5000 habitantes é hoxe a de maior poboación do
Concello de Teo. Ademais dos núcleos tradicionais que están a experimentar un proceso de
transformación vertixinoso coa construción de moitas vivendas unifamiliares, conta con
varias grandes urbanizacións e un incipiente núcleo urbano configurado nos últimos anos a
través dun modelo aberrante de crecemento urbanístico que só contemplou a mera
concentración de vivendas localizadas a ambas marxes da estrada AC-841, sen que,
lamentablemente, se planificaran os correspondentes espazos públicos abertos e os máis
elementais servizos e equipamentos.
O resultado final é un conglomerado caótico de edificacións que non acaba de fixar
poboación, en gran medida pola carencia, precisamente, destes servizos públicos. En
concreto, nin existen espazos definidos que permitan a interacción social (parques infantís,
prazas, áreas recreativas e de lecer...) nin equipamentos nos que desenvolver actividades
deportivas, culturais, sociais, etc.
Ó longo desta lexislatura foron xa moitas as iniciativas socialistas formuladas para reclamar
actuacións por parte do goberno municipal encamiñadas a paliar estas carencias estruturais
da, recordemos, parroquia máis grande do Concello. Ademais de varias, referidas ó problema
de acondicionamento da AC-841, ou do problema de asistencia sanitaria, amén doutras
moitas, no Pleno da Corporación de 29 de novembro de 2005 os socialistas de Teo
presentamos (con resultados infrutuosos) pola negativa do goberno de Armando Blanco)
unha moción pedindo a construción dunha escola infantil gardería, de titularidade pública que
dera cobertura ás necesidades educativas e sociais, non só desta parroquia, senón de toda
unha área territorial, na que habitan máis de 9000 persoas, máis da metade da poboación do
Concello de Teo, e que englobaría tamén as parroquias de Recesende, Oza, Lucí, Reis, Rarís e
mesmo Bamonde, Vilariño e Santa María de Teo.
Pois ben, agora cómpre abordar tamén o problema das infraestruturas deportivas. Se existen
pavillóns polideportivos cubertos en Calo, A Ramallosa e nos Tilos deberiamos tomar en
consideración a necesidade de construír unha nova instalación destas características para
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atender a demanda de toda esta poboación da área urbana máis consolidada do Concello de
Teo e, non o esquezamos, da zona máis habitada do noso termo municipal.
ACORDO:
Instar ó goberno municipal, presidido polo alcalde Armando Blanco a que, coa maior
dilixencia posible, previa a reserva de solo pertinente, adopte as decisións adecuadas para
deseñar o proxecto de construción dun pavillón polideportivo cuberto na zona de Cacheiras.
En canto ó sistema de financiamento desta obra, propoñemos abrir un proceso de
negociacións coas institucións públicas galegas, Consellería de Cultura e Deportes da Xunta
de Galicia e Deputación Provincial, para conseguir as achegas económicas necesarias, de tal
xeito que a realización do proxecto sexa o menos gravoso posible para as arcas municipais.
Debate:
O Sr. Concelleiro Tallón Mesías sinala que quere facer dúas consideracións antes de entrar
coa moción, en primeiro lugar que somos nós como grupo político o que consensua as
mocións e vostede non ten que dicir se son rogos ou mocións, e en segundo lugar que debe
respectar ó Sr. Leis. O Sr. Alcalde sinala que o respecta.
Continua sinalando o Sr. Concelleiro que en Cacheiras medrou moito a poboación e teñen
moitas carencias e por iso é preciso dotalos dun pavillón como teñen outras zonas do
Concello, e por iso o pedimos e que falen con outras administracións para solicitar
financiamento, que esta é unha demanda pedida moitas veces polo PSG-PSOE e o máis
increíble é que vostede que vive alí non se preocupe polos seus conveciños.
Engade o Sr. Concelleiro que non hai peor desprezo que non contestar ó que se lle propón,
estamos a falar de que é a parroquia con máis poboación e menos servizos e asuma a súa
responsabilidade.
O Sr. Concelleiro Noriega Sánchez sinala que estamos de acordo con esta medida para esta
parroquia.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que cando haxa posibilidades, vía Deputación ou
Xunta, xa se verá onde se pode facer.
O Sr. Alcalde sinala que vostede cada vez que abre a boca Sr. Tallón é para insultar, que eu
respecto á xente, e ramata sinalando que como dixo o Sr. Parajó haberá que buscar solo.
Votación e resultado:
Sometida a votación a moción dáse o seguinte resultado:
Votos a favor:7, dos grupos municipais do BNG(4) e do PSG-PSOE(3).
Votos en contra:9, dos grupos municipais do PP(8) e Mixto(1).
Abstencións:0.
Queda rexeitada a moción.
12º) MOCIÓN DO BNG SOBRE A APLICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL
REGULADORA DA TAXA DE XESTIÓN DO LIXO DOMICILIARIO E R.S.U.
ASIMILÁBEIS.
Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, dáse lectura ó dictame da Comisión Informativa de
Facenda.
Dada conta directamente da moción dictaminada que ten o seguinte contido:
No Pleno municipal que tivo lugar o 12 de novembro de 2004 o grupo de goberno aprobaba,
só cos seus votos, a Ordenanza fiscal reguladora da taxa por actividades e servizos
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relacionados coa hixiene urbana, que incorpora como anexo I ás tarifas pola xestión do lixo
domiciliario e residuos sólidos urbanos (RSU) asimilables.
Esta ordenanza, proposta conxuntamente polos gobernos dos concellos que conforman a
Mancomunidade de Compostela, consolida un principio discriminatorio básico: non se poden
igualar as taxas se non se equipararan os servizos. Un imposto pode ser xusto e equitativo
nun concello que presta os servizos de forma efectiva, pero pode resultar inxusto e
discriminatorio noutro concello que se deixa nas súas obrigas. Neste senso, os servizos
prestados polo Concello de Teo son deficitarios, deficientes, irregulares na súa distribución
territorial e discriminatorios na súa prestación persoal, iso cando non son sinxelamente
inexistentes.
Máis alá deste déficit de partida, a propia ordenanza aprobada provoca unha serie de
situacións discriminatorias entre veciños que é de xustiza corrixir con urxencia.
Por unha banda, os recibos de cobro remitidos pola Deputación establecen unha artificial e
inxusta discriminación entre os veciños con vivendas nos chamados “núcleos urbanos e
urbanizacións” e os que teñen a súa vivenda “no medio rural”. Esta distinción aplícase
arbitrariamente no Concello, e basta con atender ás xustas reclamacións de máis de cen
veciños de Lucí que non entenden por que unhas zonas da súa parroquia, con igual nivel de
desenvolvemento e servizos, pagan 59 euros como “urbanas” e outras 30 euros como
“rurais”. En todo caso, o feito discriminatorio debe ser o nivel de servizo que establece a
propia ordenanza, a “recollida diaria” que se asocia ás vivendas dos núcleos urbanos. Pero
claro, ¿en que zonas do Concello de Teo se conta realmente coa recollida diaria?
Por outra banda, a ordenanza estipula o pago de 75,73 euros para os “despachos
profesionais” e para o xenérico definido como “os demais locais e negocios non
comprendidos nos epígrafes e conceptos anteriores”. A consecuencia desta falta de definición
é que no Concello de Teo se asimila esta categoría a calquera traballador autónomo,
independentemente da actividade que realice e do lixo que produza. Atopámonos así co
curioso caso de que un autónomo que traballe no ordenador da súa casa paga o triplo que o
estipulado para “postos e quioscos na vía pública”, por exemplo.
A ordenanza é tamén inxusta ó fixar a propiedade como feito impositivo, en vez de considerar
e valorar a actividade realizada na propiedade. Atopámonos así con unidades familiares que
conviven permanentemente na súa vivenda habitual, e na que o marido debe pagar como
propietario da vivenda habitual e a súa muller, que convive na casa, por unha propiedade
herdada e abandonada na que ninguén residiu desde hai máis de 30 anos (nin sequera
temporal ou esporadicamente).
Por último, resulta curioso e patético á vez, que unha taxa que supostamente debe valer para
favorecer a recuperación e reciclaxe deba ser pagada, integramente, por veciños de parroquias
que, en todo o territorio da parroquia non dispoñen nin de un só colector de vidro ou dun
colector de papel, como é o caso dos veciños da parroquia de Lampai.
En consecuencia, o Grupo Municipal do BNG propón ó Pleno a adopción do seguinte acordo:
1. Comunicar ó Servizo de Recadación da Deputación a suspensión temporal do cobro da
taxa de recollida de lixo, en tanto que o Concello de Teo non lle remita unha relación
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actualizada e corrixida de servizo e unha aclaración sobre a situación impositiva de certas
propiedades.
As persoas que xa fixeran efectivo o pago serán reembolsados posteriormente no caso de que
as modificacións realizadas polo Concello determinen unha alteración do importe da súa taxa.
2. O Concello procederá con urxencia a determinar cales son as zonas do Concello que
gozaron no ano 2005 (ó que se refire a taxa) dun servizo diario de recollida de lixo. Só estes
propietarios terían a obriga de asumir o pago dos 59 euros asignados ás zonas urbanas,
mentres que o resto dos propietarios pagarían os 30 euros atribuídos ás zonas rurais,
independentemente da localización máis ou menos “urbana” das súas vivendas.
3. Os técnicos municipais procederán a facer un estudo que pasarán a proposta á Comisión de
Goberno, na que definirán unha relación nominal persoal daqueles residentes e veciños que,
pola súa actividade, poidan ser considerados “despachos profesionais” e deban asumir o pago
dos 75,73 euros desta categoría. Neste sentido, a relación de traballadores autónomos pode
ser un punto de partida do estudo, pero nunca unha listaxe de aplicación xenérica.
4. O Concello procederá, cos medios que considere oportunos, a facer unha listaxe de
propiedades construídas abandonadas ou sen uso, nas que ningunha persoa desenvolve vida
nin actividade para eliminalas (polo menos temporalmente) da relación de pago das taxas.
Con este fin pódese, por exemplo, abrir un prazo para que os propietarios afectados soliciten
esta exclusión, situación que despois será valorada polos técnicos do Concello.
5. O Concello de Teo garantirá con urxencia que todos os núcleos conten cos colectores de
vidro, papel e plástico necesarios para facer unha recollida selectiva que todos valoramos
positivamente, non sendo admisibles situacións discriminatorias como a de algunha parroquia
que non conta nin cun só colector de vidro ou papel.
6. O Concello de Teo vixiará permanentemente o estrito cumprimento do contrato e das
condicións de recollida por parte da empresa contratada, propoñendo ó Pleno, se fose
necesario, as modificacións precisas para garantir un servizo digno e de calidade neste servizo.
Debate:
O Sr. Concelleiro Sisto Edreira sinala que continuando coa moción anterior, nós facemos
unha
visión integradora e sinala que a ordenanza foi proposta da forma conxunta a nivel comarcal,
pero non se pode equiparar taxas se os servizos non son iguais, e xa vimos na anterior moción
en que situación se atopa o servizo en Teo.
Engade que na ordenanza hai un primer problema de legalidade, vostedes teñen lexitimidade
para facer o que queiran pero teñen que respectar a ordenanza posto que non respectan o que
si di no anexo, que nós imos iniciar unha campaña institucional para que os veciños reclamen,
que vostedes puxeron os prezos, nós non votamos iso, que teñen que cumprir co disposto na
ordenanza e senón cambien a ordenanza.
Outros problemas son, en primeiro lugar, o tema do que se cobra supostamente ós
empresarios, que se cobra con independencia do lixo que xeneran, nós pensamos que para un
autónomo como un conductor dunha furgoneta debera establecerse un mecanismo de
corrección, porque vostedes fan unha xeneralización que da lugar ás protestas; en segundo
lugar, a titularidade como feito impoñible da taxa, que se a casa está vacía non se pode cobrar,
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e remata sinalando que nós pedimos a suspensión temporal para que se proceda a esas
correccións.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que estamos basicamente de acordo coa moción, son
aspectos puntuais sobre o aspecto global do servizo que presentamos na nosa moción;
engade que lles parece forte o punto da suspensión temporal dado que o prazo para
pagamento xa pasou e polos problemas administrativos que conlevaría; que as reclamacións
presentadas deben atenderse e aplicando criterios legais traten de atendelas, e que o grupo de
goberno fala de decisión comarcal pero iso non é correcto, non invoquen iso, porque cada
Concello é o que establece as taxas.
Engade o Sr. Concelleiro que a situación anterior de non cobrar era inxusta e ademais se
utilizaba politicamente por vostedes, que no ano 2004 se recadou o 8,7% do que custa o
servizo, e que debían telo feito doutra maneira, mediante unha campaña informativa, e que ó
mellor podía terse feito de forma escalonada; que todos os veciños son conscientes de que
teñen que pagar por un servizo, pero é que este servizo non se presta e por iso a xente está
cabreada, que hai moitísimos incumprimentos na xestión deste contrato e vostedes están
sendo cómplices do fraude que se está a facer á cidadanía.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que pensa que é legal e o Sr. Alcalde podería pedir un
informe xurídico, e pregunta á Srª. Interventora, ¿cantas reclamacións se presentaron?,
informando esta que 300 aproximadamente sobre un total de 8.000 recibos, sinalando o Sr.
Concelleiro que vánse resolver e que os problemas viñeron por poñer 30 euros.
O Sr. Concelleiro Sisto Edreira sinala que adapten o que cobran ó servizo que prestan porque
senón van ter un problema serio; que o feito de que nós presentemos a moción non é para
que se actúe en función das reclamacións presentadas, que si somos conscientes de que
existen problemas solucionémolos e non esperemos ás reclamacións.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que é unha proposta complementaria do plantexado por
nós noutro momento do Pleno, que é un problema gravísimo, que no ano 99 xa había déficits
no contrato e agora cambiaron moitas cousas en Teo e o contrato é absolutamente
insuficiente, que a situación pode ser ata explosiva, que hai queixas permanentes da cidadanía
respecto do recibo do lixo e que teñen vostedes incluso queixas colectivas de veciños e que
hai un clamor popular ó respecto para que isto cambie, que se rescinda o contrato.
O Sr. Alcalde sinala que estamos aplicando unha ordenanza consensuada por gobernos de
distinto signo político, que eles teñen un só recibo e cobran se fan a recollida semanal ou
diaria, e nós fixemos a distinción de 59 e 30 euros en función de se era diaria ou non, penso
que de 8.000 recibos 300 reclamacións non son moitas, e remata sinalando que se revisará o
censo e non é o tema tan catastrófico como di vostede.
Votación e resultado:
Sometida a votación a moción dáse o seguinte resultado:
Votos a favor:7, dos grupos municipais do BNG(4) e do PSG-PSOE(3).
Votos en contra:9, dos grupos municipais do PP(8) e Mixto(1).
Abstencións:0.
Queda rexeitada a moción.
13º) MOCIÓN DO BNG SOBRE CUMPRIMENTO DO PROXECTO DE CANALIZACIÓN
DE GAS NA URBANIZACIÓN DOS TILOS.
Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, dáse lectura ó dictame da Comisión Informativa de
Obras e Servizos.
Dada conta directamente da moción dictaminada que ten o seguinte contido:
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Recapitulando en base a informes xurídicos, acordos plenarios e traballos da comisión pola
canalización do gas na urbanización dos Tilos, oito anos despois do inicio do conflito:
- En 1998 (29 de setembro) Gas Galicia solicita a aprobación do proxecto de distribución de
gas, 1ª fase no Concello de Teo asinado polo enxeñeiro don Gabriel Collazo, presentado
previamente na Consellaría de Industria (27 de febreiro). Este proxecto autodenominado 1ª
fase, comprende a totalidade da urbanización dos Tilos. No mesmo figuran os diámetros de
tubeira que se terían que ter colocado en cada tramo da instalación e a súa lonxitude
(documento 1).
- O 15 de febreiro de 2000 Gas Galicia solicita licenza municipal para dar comezo ás
instalacións de gas na urbanización dos Tilos (Rexistro de Entrada 299). Na solicitude
(asinada polo enxeñeiro Gabriel Collazo) detállanse as rúas por onde se solicita efectuar as
instalacións e os diámetros dos tubos (documento 2). Da mesma despréndese que:
-. Hai unha solicitude de licenza que non se corresponde co proxecto aprobado e soamente da
servizo á parte alta da urbanización.
-. Os diámetros dos tubos que figuran na licenza son moi inferiores ó previsto no proxecto.
-. O escrito de solicitude preséntase nun plano que pertence á cartografía municipal e non ó
proxecto presentado previamente.
-. A inversión realizada é infinitamente inferior á prevista no proxecto.
-. Que estes feitos aparecen recollidos nas conclusións (sen ningún voto en contra) da
Comisión de seguimento da canalización do gas nos Tilos, en acta de data 13 de xuño de 2001
(documento 3)
-. Que posteriormente ó traballo da comisión, en sesión plenaria, o alcalde dá conta dun fax
chegado ó Concello desde as oficinas da empresa Gas Galicia no que se manifestan
conformes (despois das denuncias públicas da comisión) a solicitar a correspondente licenza
para comezar a canalización do gas na parte baixa da urbanización dos Tilos, fax que o BNG
fai público no día de hoxe e que nunca recibiu entrada por Rexistro municipal (documento 4).
- Que a 24 de abril do 2006 (case 5 anos despois) non se ten coñecemento por parte deste
grupo municipal de ningunha solicitude de licenza por parte de Gas Galicia para o resto da
urbanización, nin se ten dado ningunha explicación desde o Concello da distorsión entre
proxecto presentado en Industria e no Concello e licenza finalmente concedida en detrimento
dos intereses cidadáns.

Por todo isto o Grupo Municipal do BNG de Teo acorda someter a votación da Corporación a
seguinte proposta de resolución:
1. Remitir toda esta documentación á Consellaría de Industria e a Gas Galicia para esixir o
cumprimento do proxecto presentado en 1998 nas dependencias municipais coa conseguinte
canalización de gas da parte restante da urbanización dos Tilos.
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2. Así mesmo, solicitar unha xuntanza na Consellería de Industria e Gas Galicia, onde acudirá
unha comisión con representación dos 4 grupos municipais para demandar o cumprimento do
proxecto presentado.
3. Esixir que se asuman as responsabilidades políticas e técnicas pola neglixencia que supón
que a día de hoxe este problema non estea resolto.
4. Aproveitar a canalización do gas para negociar con outras empresas a canalización de fibra
óptica e liña telefónica.
Debate:
O Sr. Concelleiro Noriega Sánchez sinala que participei na comisión destes traballos, que
sempre mativemos que a canalización de gas era todo unha, que se chamaba 1ª Fase o
proxecto pero contemplaba toda a urbanización dos Tilos, e que no ano 2000 se presentou
solicitude licenza que non se axusta ó proxecto presentado no ano 98, nin en diámetros nin en
prezos e que foi informado favorablemente e que o investimento realizado é infinitamente
inferior ó previsto no proxecto e pregunta, ¿como se deu licenza se non se axustaba ó
proxecto, se os diámetros e lonxitudes non se correspondían?, ¿hipotecaron o futuro deste
servizo na urbanización?, ¿quenes son os responsables?, e engade que hai un fraude de lei ós
veciños porque só se lle deu servizo á zona alta que é a máis rentable, pero non á baixa das
vivendas unifamiliares e remata sinalando que o explique o Sr. Alcalde.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que o problema non é só de Gas Galicia senón do cable,
que é moito máis demandado que o gas.
Engade o Sr. Concelleiro que quere lembrar que aquí creo recordar que o ano pasado
tomouse un acordo creo que por unanimidade para que o goberno municipal fixera xestións
para sentar a Gas Galicia e R para buscar solucións e no último Pleno se lle preguntou ó Sr.
Alcalde e dixo que mandouse escrito e se lles reiterou, que esta é a tónica xeral cando
adoptamos acordos para que o Alcalde os xestione, que as xestións deben ir precedidas por
cartas, e que hai que dedicarlle máis tempo ó Concello e viaxar menos, porque ou vostede no
ten interese polos asuntos ou non ten ningún peso político para xestionar os asuntos, e que
estou convencido de que se vostede tomara cartas no asunto estas empresas se sentarán a
negociar con vostede, que está vostede a traicionarmos a confianza depositada en vostede
definitivamente; deixenos a nós facer as xestións, porque nós interrumpimos as nosas
xestións para que vostede xestionara o asunto, e remata sinalando que gran parte da solución
deste tema pasa por recurrir á Consellería de Industria para tentar solucionar este problema.
O Sr. Concelleiro Noriega Sánchez sinala que vou intentar facer un esforzxo didáctico, que
non é un problema de servizo, que é un problema de ilegalidade, que evidentemente a
demanda de cable é maior que a de gas, pero aquí estamos falando de que a concesión da
licenza non se axustou ó proxecto e ninguén contestou nada aquí, que por favor nos
contesten.
Engade o Sr. Concelleiro que evidentemente hai que negociar e que si eu quero defender ós
intereses dos veciños non se podía conceder a licenza e pregunta, ¿coñece Industria esta
situación?, ¿porqué se fixo menos investimento do proxectado?, e remata sinalando que é
unha falta de respecto non contestar.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que simplemente recordarlle o papel fundamental que
pode realizar aquí a Consellería de Industria, así o dicía o informe do letrado de Asistencia a
Municipios da Deputación. Conclusión: que nin cable nin gas, que tomamos o acordo para
que vostede xestionase e respondeu que mandou cartas e reiterounas.
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O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que cando o 29 de setembro de 1998 presentan o
proxecto xenérico, creo que nunca se aprobou no Concello, ese proxecto di que se irán
concretando en licenzas específicas e parece ser que o fan sempre así e sinalar que os controis
deses proxectos, de seccións, capacidade, etc... non lle corresponden ó Concello, senón a
Industria.
Con respecto o que di o PSG-PSOE das xestións da Alcaldía, iso de que vostedes pararon as
súas xestións, que o fixeron porque non poideron conseguir nada, e remata sinalando que se
farán as xestións necesarias para que cumpran o que teñan que cumprir.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que non terxiverse vostede.
O Sr. Alcalde sinala que as licenzas veñen informadas polos técnicos municipais, engadindo
que estes señores fixeron unhas encuestas e non lle era rentable levala ata abaixo e que tiñan
pedida unha licenza en decembro de 2001 e piden unha prórroga para ela e está sen conceder
e irá a Xunta de Goberno Local cando a teñan informada os técnicos, e que me dixeron que
non negociarían con R nin con ninguén, que eles pedirán licenza para o gas, e remata
sinalando que penso que se vai facer e R deu cara atrás porque era moito gasto e non lles era
rentable.
O Sr. Concelleiro Noriega Sánchez sinala que casualidade que se presente a moción e pidan
unha prórroga da licenza.
O Sr. Alcalde remata sinalando que temos tanto interese como vostedes para que se faga o
tema do gas e o de R.
Votación e resultado:
Sometida a votación a moción dáse o seguinte resultado:
Votos a favor:7, dos grupos municipais do BNG(4) e do PSG-PSOE(3).
Votos en contra:9, dos grupos municipais do PP(8) e Mixto(1).
Abstencións:0.
Queda rexeitada a moción.
14º) MOCIÓN DO PSG-PSOE SOBRE OBRAS DE RECHEO NO MONTE DE COBAS.
Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, dáse lectura ó dictame da Comisión Informativa de
Urbanismo.
Dada conta directamente da moción dictaminada que ten o seguinte contido:
Exposición de motivos:
Desde, polo menos, principios do mes de marzo de 2006, nunha zona con acusada pendente
da parte alta do pé do monte de Cobas (parroquia de Cacheiras) vense levando a cabo un
recheo con amoreamento de inmensas cantidades de terra procedentes das escavacións que se
están a efectuar nas obras da conexión da futura autovía ou variante de Cacheiras.
Estes recheos execútanse en solo cualificado no PXOM de Teo como “rústico de protección
forestal”, ó parecer sen ningún tipo de licenza por parte dos organismos competentes,
ocasionou a dstrución dunha parte importante da masa forestal e o que é máis grave: ó carecer
de ningún tipo de reforzo ou protección, constitúe unha seria ameaza para as vivendas (e para
o núcleo tradicional de Cobas) que están situadas na parte baixa do monte.
Varios veciños afectados presentaron as correspondentes denuncias diante das autoridades
municipais e mesmo diante de diversos organismos como Seprona, Medio Ambiente, etc.
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Segundo consta na documentación existente no expediente aberto polo Concello, a Policía
Local de Teo elaborou un informe sobre o que estaba a ocorrer con data 4 de abril de 2006,
mais inexplicablemente, o correspondente escrito oficial asinado polo alcalde de Teo
advertindo da incoación do expediente e decretando a paralización das obras non se
materializou ata o día 25 de abril (rexistro de saída núm. 1319), é dicir, polo menos con tres
semanas de retraso desde que a Policía Municipal elaborou o informe, e con varias semanas
máis de retraso desde o mesmo inicio das obras.
ACORDO:
Diante da indolencia amosada (e non é a primeira vez) por parte das autoridades municipais
competentes (Alcaldía e Concelleiro Delegado de Urbanismo), o Grupo Municipal Socialista,
ademais de esixir as correspondentes responsabilidades políticas pola conducta neglixente
evidenciada, solicita a convocatoria da Comisión Informativa de Urbanismo para que os
citados Alcalde e Concelleiro Delegado de Urbanismo, informen e expliquen:
1. Como, de novo, se volven a producir en Teo novas infraccións desta natureza á vista de
todo o mundo.
2. A identidade dos infractores: empresa que fai o recheo é titular da propiedade.
3. A quen se lle notificou o decreto de paralización.
4. Que medidas pensan adoptar para previr no futuro situacións como a descrita.
5. Aínda que a “reposición da legalidade vulnerada” é competencia da Consellería de Política
Territorial ó estarmos a falar de “solo rústico” cumpriría saber que medidas complementarias
pensa levar a cabo o goberno municipal de Teo para asegurarse de que aquela se vaia
concretar efectivamente no menor prazo de tempo posible.
6. ¿Váiselle obrigar á empresa que executou o recheo a que repare os estragos ocasionados na
pista por onde circulaban os camións que transportaban a terra?
7. E sobre todo, por qué as autoridades municipais tardaron tanto en reaccionar desde que os
feitos foron oficialmente coñecidos.
Debate:
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que trátase de solo rústico e non teñen autorización e
existe risco para os veciños e lle consta unha denuncia verbal dos veciños e que isto é unha
reedición do caso Rodiñas porque durante semanas grandes camións moveron moitísimo
terreo e que o Sr. Parajó dixo na comisión informativa que él asinara o decreto de paralización
das obras tan pronto se fixo o informe da Policía Local, pero que era público e notorio que as
obras se estaban a facer e houbo denuncias verbais dos veciños e por iso presentaron a
moción.
Engade o Sr. Concelleiro que o informe da Policía Local é de 4 de abril e o decreto de
paralización de data 25 de abril, curiosamente o mesmo día que se presentou a moción, e que
parece ser que a empresa dixo que era un recheo temporal e que despois se ía sacar de alí e
que o decreto o mandaron á empresa pero non teñen coñecemento de que se mandara ó
propietario que tamén é responsable, e que actuan vostedes en función das mocións que
presenta a oposición, vostedes están enterados de todo e cando se trata de poderosos miran
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para outro lado, e remata sinalando que hai unha desfeita na rede viaria e espera que se esixa a
súa reposición.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que o informe da Policía Local non ten data 4 de abril,
o rexistro de saída pon 19 de abril, que aquí o que fixeron foi unha chamada telefónica,
mándouse á Policía Local facer o informe que ten rexistro de saída do 19 de abril, porque o
escrito dos veciños ten data 18 e o mesmo 19 mándouse o decreto de paralización e
paralizouse e enviouse á consellería que o recibiu o 2 de maio, e remata sinalando que todo o
que di vostede é mentira e iso o saben os veciños e vostede pode darlle as voltas que queira.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que vostede recoñece aquí que o día 4 o sabía polos
veciños e mandou á Policía Local e vostede espera polo informe, pero vostede debía
paralizala o día 4 e a paralizou o mesmo día que saiu na prensa, non fai nada desde o día 4 ata
o día 25 e espero que tomen medidas nos estragos feitos na rede viaria municipal.
O Sr. Concelleiro Sisto Edreira sinala que Sr. Parajó é vostede un malabarista sentado nun
andamio porque sabe de equilibrios formalmente, o que pasa é que aquí estamos nun
Concello, son vostedes terriblemente eficaces, os veciños o chamaron o día 4 e pasou ata o
día 19, son vostedes moi eficaces, noraboa.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que o Departamento de Urbanismo cando hai unha
denuncia actua inmediatamente, ¿que pasa?, que ás veces se manda á Policía Local e o tema
se soluciona, xa estou canso do voso tremendismo porque o mesmo pasou co AVE e agora
ninguén nos felicita por como quedaron as obras. Pregunta, ¿como non vai haber problemas
cando se está a facer unha estrada?, que quere que leven a terra en carretillas, e remata
sinalando que todo o que din vostedes saélles sempre ó revés.
O Sr. Alcalde sinala que o tema quedou sificientemente aclarado e que os funcionarios non
tratan con favoristismo a ninguén.
Votación e resultado:
Sometida a votación a moción dáse o seguinte resultado:
Votos a favor:7, dos grupos municipais do BNG(4) e do PSG-PSOE(3).
Votos en contra:9, dos grupos municipais do PP(8) e Mixto(1).
Abstencións:0.
Queda rexeitada a moción.
15º) MOCIÓN DO PSG-PSOE SOBRE PROPOSTA DE ASFALTADO.
Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, dáse lectura ó dictame da Comisión Informativa de
Obras e Servizos.
Dada conta directamente da moción dictaminada que ten o seguinte contido:
Exposición de motivos:
Dentro da rede viaria local existen estradas que se atopan nun estado lamentable por falta de
atención regular por parte de quen ten competencia para iso, isto é, o goberno municipal de
Teo.
Entre estas cabe salientar dúas: un tramo importante da estrada que enlaza as urbanizacións
de Parque Montouto e San Sadurniño e a estrada que dá saída á urbanización de chalés na
Póboa (Cacheiras) cara Montouto e a AC-841.

49

Ambas vías son moi transitadas porque unen zonas urbanizadas e núcleos tradicionais en
plena expansión construtiva e, como tales, soportan un intenso tráfico, tanto de vehículos
particulares como de autobuses escolares.
O estado de extremo deterioro no que se atopaban estas estradas (o tramo de parque
Montouto xa case carece de capa asfaltada) convérteas en puntos de extraordinario perigo
para viandantes e vehículos, xa que estes vense na obriga de sortear os profundos buratos que
salpican todo o trazado. Esta é unha situación que se vén arrastrando desde hai moito tempo.
Case se pode dicir que desde que foron abertas ó tráfico nunca máis volveron ser obxecto de
atención polos servizos de mantemento do Concello de Teo.
ACORDO:
Instar ó alcalde Armando Blanco e ó goberno municipal de Teo a que, coa maior axilidade
posible proceda ó asfaltado destas dúas estradas.
Cumpriría así mesmo que, unha vez se efectúe o arranxo do firme, se completen estas obras
cunha axeitada sinalización de tráfico, vertical e horizontal, sobre todo na conexión Parque
Montouto – San Sadurniño, que ten, como dixemos, un tráfico rodado e peonil moi intenso, e
que pola súa angostura e sinuosidade se converte nun punto moi perigoso.
Debate:
O Sr. Alcalde sinala que estamos en contra da moción porque estas obras están feitas.
O Sr. Concelleiro Conde Tarrío sinala que é un claro exemplo da desidia xeralizada que hai no
Concello; vostede di que as moción non valen para nada, non é así, porque vostede vai
aprendendo pouco a pouco, ¿que pasa?, que temos que facelas nós, que o Sr. Pallas non o
sabía, enterouse do que pasaba pola nosa moción e entón actúan e rebachean, pero nós
pedimos que se solucionen os probelmas, boten o firme adecuado, non remendos por todos
os lados.
O Sr. Concelleiro Noriega Sánchez sinala que votarán a favor, que é unha realidade o
deterioro e non hai ningunha previsión do grupo de goberno; engade que a política do
chapapote e farolas do PP era made in Armando Blanco e se tamén isto está abandoado a
situación coa que nos ímos atopar dentro de once meses vai ser terrible.
O Sr. Concelleiro Conde Tarrío sinala que isto está feito por un motivo, porque o pediu o
PSG-PSOE, pero o que fan vostedes é parchear e isto no inverno trae graves problemas e
remata sinalando que hai un montón de facturas de coches con danos por culpa do equipo de
goberno.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que creo que quedou bastante ben.
O Sr. Vázquez Pallas sinala que cando presentaron vostedes a moción xa estaban encargados
os traballos e agora se pediu un presuposto para estes traballos e xa veremos canto custa.
Durante o debate auséntanse do salón de plenos os señores concelleiros Sisto Edreira e
Iglesias Villar.
Votación e resultado:
Sometida a votación a moción dáse o seguinte resultado:
Votos a favor:5, dos grupos municipais do BNG(2) e do PSG-PSOE(3).
Votos en contra:9, dos grupos municipais do PP(8) e Mixto(1).
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Abstencións:2, dos Sres Concelleiros Sisto Edreira e Iglesias Villar ó abeiro do disposto no
art.100 do ROF.
Queda rexeitada a moción.
16º) MOCIÓN DO PSG-PSOE SOBRE CONSTRUCIÓN DUNHA NOVA REDE DE
ABASTECEMENTO NA ZONA DOS CHALÉTS DA URBANIZACIÓN OS TILOS.
Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, dáse lectura ó dictame da Comisión Informativa de
Obras e Servizos.
Dada conta directamente da moción dictaminada que ten o seguinte contido:
Exposición de motivos:
Durante os últimos anos véñense producindo constantes e frecuentes cortes de subministro
da traída de auga potable na zona de chalés dos Tilos.
As causas están perfectamente identificadas polos técnicos da empresa encargada do
mantemento da rede municipal de abastecemento: deficiencias construtivas de orixe e o
normal deterioro motivado polo paso do tempo.
Estas anomalías que afectan ó conxunto da zona, máis particularmente ás vivendas situadas a
rentes das rúas Carballo e Loureiro, provocan un fondo malestar na veciñanza, non só polos
lóxicos trastornos que implica para o normal desenvolvemento da vida cotiá, senón porque, a
pesar das queixas veciñais e do antigo e reiterado problema, as autoridades municipais de Teo
non parecen especialmente sensibles, e non acaban por tomar as medidas oportunas para
solucionalo definitivamente.
ACORDO:
O Grupo Municipal Socialista insta ó alcalde Armando Blanco e ó seu grupo de goberno a
que, coa maior dilixencia posible, procedan a:
1. Encargar a Aquagest (é a empresa que ten adxudicado o contrato de mantemento da rede
de abastecemento) un estudo da situación da traída de augas na zona de chalés da
urbanización dos Tilos.
2. Unha vez identificadas as deficiencias e formuladas as solucións técnicas e orzamentarias
cumpriría iniciar as obras tan axiña como fose posible nos lugares onde a intervención é máis
urxente (rúas Carballo e Loureiro) e incorporar o proxecto global do conxunto da zona ó POS
(Plan de obras e servizos) da Deputación provincial para o vindeiro 2007.
Debate:
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que é un problema que non ten porqué supoñer cartos ó
Concello, porque pode pedirse no POS do ano que ven, e que é un problema que hai que
solucionar porque afecta ó día a día dos veciños e estes son problemas que hai que
solucionar.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que xa antes noutra moción lle dixen o que estaba
pedido e previsto para Os Tilos.
O Sr. Alcalde sinala que hai un presuposto de 7 de marzo e non estamos de acordo coa
moción.
Votación e resultado:
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Sometida a votación a moción dáse o seguinte resultado:
Votos a favor:5, dos grupos municipais do BNG(2) e do PSG-PSOE(3).
Votos en contra:9, dos grupos municipais do PP(8) e Mixto(1).
Abstencións:0.
Queda rexeitada a moción.
17º) MOCIÓN DO PSG-PSOE SOBRE PLAN DE FOMENTO DA LECTURA.
Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, dáse lectura ó dictame da Comisión Informativa de
Educación e Cultura.
Dada conta directamente da moción dictaminada que ten o seguinte contido:
Exposición de motivos:
Os recursos materiais existentes actualmente no Concello de Teo en material de bibliotecas
son os seguintes:
1. Un local destinado á Biblioteca Pública Municipal, 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.
- Cativeza de fondos bibliográficos (por non dicir carencia absoluta).
2. As bibliotecas dos centros escolares públicos: IES de Teo, colexios da Ramallosa, Calo e
Os Tilos, que só funcionan en horario escolar e/ou cando as APAS poden abrilas. A maioría
do tempo permanecen pechadas, e polo tanto, infrautilizadas como recursos públicos.
3. Algunha biblioteca de entidades culturais sen ánimo de lucro que funcionan axeitadamente
como a da Asociación Cultural Os Tilos.
En calquera caso, hai unha evidencia incuestionable: o Grupo de Goberno do Concello de Teo
non ten unha política cultural definida neste eido específico, o que pon de manifesto unha
nula sensibilidade pola formación cultural da súa veciñanza, 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 garda unha relación estreitísima coa consolidación de hábitos lectores entre os
seus integrantes comezando polos máis cativos.
ACORDO:
Instar ó alcalde Armando Blanco e ó seu grupo de goberno a elaborar e pór en marcha un
Plan de Dinamización e Fomento da Lectura entre a xuventude de Teo, que contemple:
- Apertura da biblioteca municipal e optimización do seu funcionamento coa dotación do
persoal competente, arranxo 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),
APAS e equipos directivos dos centros escolares públicos a apertura fóra do horario escolar
das bibliotecas destes centros.
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- Asinar convenios coas entidades asociativas culturais para optimizar o seu funcionamento.
- 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 estudantís.
- Creación dunha hemeroteca con obradoiros de xornalismo e dunha videoteca, con
posibilidade de organizar sesións de cine fórum.
- Ampliación do horario da Aula de Informática municipal ós venres pola tarde e ós sábados,
como mínimo. A día de hoxe só abre pola semana de 16 a 18 h e os venres de 10 a 13 h.
Debate:
O Sr. Concelleiro Conde Tarrío sinala que a iniciación á lectura comeza sendo xoven, na
familia e na biblioteca e pregunta, ¿temos bibliotecario?, engade que creo que descoñecen que
hai asociacións que prestan o servizo de bilblioteca.
O Sr. Concelleiro Noriega Sánchez sinala que estamos de acordo, e que fai pouco estivemos
na inauguración da bilblioteca da Asociación Raviña Valdés, que é unha mostra de cando os
veciños teñen que actuar pola insuficiencia do poder político, e remata sinalando que debe
promoverse unha bilblioteca pública debidamente equipada para poder estudiar.
O Sr. Concelleiro Conde Tarrío sinala que é curioso que o grupo de goberno saque a praza de
auxiliar de bilblioteca sen haber biblioteca.
O Sr. Alcalde sinala que nestes momentos non está funcionando porque non hai sitio para ela
porque estamos en obras e cando se rematen se fará.
Durante o debate auséntase do salón de plenos o Sr. Concelleiro Vázquez Pallas.
Votación e resultado:
Sometida a votación a moción dáse o seguinte resultado:
Votos a favor:5, dos grupos municipais do BNG(2) e do PSG-PSOE(3).
Votos en contra:8, dos grupos municipais do PP(7) e Mixto(1).
Abstencións:1, do Sr. Vázquez Pallas ó abeiro do disposto no art. 100 do ROF.
Queda rexeitada a moción.
18º) MOCIÓN DO PSG-PSOE SOBRE ACTUACIÓNS NA ZONA DE ÍNSUA.
Incorpóranse neste intre ó salón de plenos os señores concelleiros Sisto Edreira, Iglesias Villar
e Vázquez Pallas.
Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, dáse lectura ó dictame da Comisión Informativa de
Obras e Servizos.
Dada conta directamente da moción dictaminada que ten o seguinte contido:
Exposición de motivos:
O núcleo de poboación de A Ínsua, parroquia de Luou, cuns 100 habitantes, presenta certas
deficiencias que compre solucionar con rapidez, dado a incidencia negativa que ten para os
seus residentes, sobre todo en época de choivas.
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En concreto, por falta de mantemento e limpeza das gabias e inexistencia de recollida de
pluviais, aparecen uns grandes apozamentos na estrada que vai a Recesende e na que conduce
ó interior do núcleo tradicional, que producen grandes inconvenientes para o
desenvolvemento dos quefaceres cotiáns dos seus habitantes, e mesmo son motivo de
enorme perigo para o tráfico de vehículos e para os viandantes.
Xa no pleno da Corporación de Teo celebrado o 25 de maio de 2004 o Grupo Socialista
presentara unha moción (rexeitada polos votos en contra do grupo político do alcalde
Armando Blanco e o Sr. Parajó) sobre problemas que afectaban a todas e cada unha das
aldeas que integran a parroquia de Luou.
En concreto, no caso da Ínsua, xa falabamos daquela dos mesmos problemas que hoxe
motivan esta nova moción, o que quere dicir que o consorcio Armando Blanco e Parajó, non
só votou en contra naquel intre da nosa proposta, senón que durante estes case dous anos se
despreocuparon absolutamente de intentar, polo menos, arranxar en parte as cuestións máis
urxentes.
ACORDO:
Ínstase ó alcalde Armando Blanco e ó seu grupo de goberno a que, coa maior dilixencia
posible leve a cabo as seguintes intervencións no lugar da Ínsua:
- Limpeza das gabias para previr os asolagamentos que se producen coas choivas.
- Dotación de rede de sumidoiros.
- Limpar e amañar o contorno do lavadoiro e a fonte.
Así mesmo, cumpriría afrontar no futuro inmediato outras obras como:
- Asfaltado da pista interior da aldea.
- Estender a rede de abastecemento ás casas que aínda carecen deste servizo.
- Amañar o contorno da pontella sobre o río Chanca e drenar e limpar os escombros do seu
curso.
- Asfaltar as pistas de Bousó e Gandarela.
- Limpeza e arranxo do camiño que vai da Ínsua a Paraxó.
Debate:
O Sr. Concelleiro Tallón Mesías sinala que unha moción similar xá a presentamos fai cuestión
de dous anos coas mesmas carencias e ata hoxe está como hai dous anos, imaxine que fora
un rogo como quere vostede, estaríase rindo de todos nós e de todos os veciños.
Engade que alí hai un aumento do número de vivendas e a metade da aldea está sen
saneamento e toda sen abastecemento de auga, pregunta, ¿está vostede enterado dos
problemas?.
O Sr. Alcalde sinala que se están facendo as obras que se fan cando se poden facer.
Votación e resultado:
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Sometida a votación a moción dáse o seguinte resultado:
Votos a favor:7, dos grupos municipais do BNG(4) e do PSG-PSOE(3).
Votos en contra:9, dos grupos municipais do PP(8) e Mixto(1).
Abstencións:0.
Queda rexeitada a moción.
19º) MOCIÓN DO PSG-PSOE SOBRE INSTALACIÓN
ORNAMENTAL DA PONTE VELLA SOBRE O RIO ULLA.

DE

ILUMINACIÓN

Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, dáse lectura ó dictame da Comisión Informativa de
Obras e Servizos.
Dada conta directamente da moción dictaminada que ten o seguinte contido:
Exposición de motivos:
Na sesión plenaria ordinaria de 25 de setembro de 2005 debateuse unha moción presentada
polo Grupo Socialista na que, respecto da ponte vella en Pontevea (Reis) se propoñía
literalmente o seguinte acordo:
“Instar ó goberno municipal de Teo, presidido polo alcalde Armando Blanco a que, coa maior
urxencia posible recade a colaboración de todas as entidades presuntamente interesadas
(Concello de Teo e A Estrada, Deputacións da Coruña e Pontevedra, Consellería de Política
Territorial, Consellería de Cultura, etc.) co fin de:
1. Facer un estudo técnico para valorar o estado actual da ponte e as conseguintes necesidades
de intervención.
2. Adoptar as medidas pertinentes para consolidar a súa estrutura e actuar puntualmente para
devolverlle á mesma a súa fisonomía tradicional e a súa monumentalidade e prestancia
histórica.
3. Proceder de contado á limpeza de toda a maleza que está a proliferar entre a pedra e que
ameaza con acelerar o seu proceso de degradación ademais de constituír un fenómeno dunha
máis que evidente agresión desde o punto de estético”.
Esta moción foi rexeitada polos grupos políticos do alcalde Armando Blanco e Manuel
Parajó, como vén sendo habitual na súa maneira de actuar fronte ás iniciativas que presenta o
Grupo Socialista.
Diante desta inexplicable actitude amosada polo goberno municipal, fronte dunha proposta de
acción destinada a adecentar e consolidar un dos monumentos artísticos máis emblemáticos
do noso concello, o Grupo Socialista, pola súa banda, realizou varias xestións diante da
Dirección Xeral de Obras Públicas da Xunta de Galicia que culminaron nun compromiso
desta de proceder, polo menos á limpeza da ponte, xa que esta era a única intervención que
formaba parte das súas competencias.
E así foi, xa que poucas semanas máis tarde quedaban rematados os labores de limpeza
executados pola devandita Dirección Xeral de Obras Públicas.
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Agora, cómpre que os outros organismos implicados, sobre todo, a Dirección Xeral de
Patrimonio da Consellería de Cultura, actúen na parte que lles corresponde para,
fundamentalmente, realizar obras de consolidación e de recuperación da súa traza orixinal.
Mais, tamén o Concello de Teo ten que intervir, non só para reclamar todas as restantes
propostas de actuacións recollidas na moción socialista anterior, senón tamén que debe facer
a súa propia contribución directa en uso das súas prerrogativas: reinstalar e pór en
funcionamento a iluminación artística da ponte.
ACORDO:
Instar ó alcalde Armando Blanco e ó seu grupo de goberno a que, ademais de reclamar a
atención da Consellería de Cultura nas súas atribucións neste asunto, tome as decisións
oportunas tan axiña como sexa posible para levar a cabo as obras de reinstalación e posta en
funcionamento da iluminación artística da referida ponte vella sobre o río Ulla en Pontevea.
Debate:
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que nós conseguimos a limpeza da ponte, o saben os
veciños de Reis e quedou o problema da iluminación, aínda que creo que o problema é máis
de fondo, de consolidación.
Engade que respecto do tema da iluminación quedou avariada despois da última inundación,
e que presentaron a moción o 3 de maio e días despois o fixeron vostedes, xa vemos que as
nosas mocións funcionan, aínda que voten en contra, e nós encantados da vida, e remata
sinalando que os veciños de Reis saben da nosa moción e da solución dada por vostedes.
Pola Alcaldía a pedimento do PSG-PSOE se retira o asunto.
20º) MOCIÓN DO BNG SOBRE ACONDICIONAMENTO DA RÚA CARBALLO TRAS A
CONEXIÓN DOS TILOS COA AG-53 ( PARALELA DE CACHEIRAS).
Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, dáse lectura ó dictame da Comisión Informativa de
Obras e Servizos.
Dada conta directamente da moción dictaminada que ten o seguinte contido:
Considerando:
- O enlace dos Tilos coa AG-53 (paralela de Cacheiras) xa criticado por este grupo municipal
polo seu excesivo impacto ambiental vai derivar cara esta urbanización unha gran cantidade
de tráfico, sobre todo en horas punta (na actualidade xa é bastante intenso) o que vai
incrementar notablemente o perigo da zona. A rúa Carballo, que ten unha pendente media do
15%, comeza no acceso principal da urbanización na conexión coa C-841, cruzando por
diante do parque e rodea o perímetro da zona de vivendas unifamiliares ata o devandito
enlace. Esta rúa figura catalogada como estrada municipal CM-082-156 e ten como
característica un mal estado do firme e a estreiteza das beirarrúas, que son intransitables, xa
que cada 25/40 m, teñen plantado un poste telefónico ou un farol, o que reduce o espazo de
paso a 40 cms. ou, nalgúns tramos, menos, imposibilitando o paso de nais cos seus fillos,
cadeiras de inválidos ou coches de nenos, ou mesmo persoas maiores que necesitan apoiarse
en bastóns ou muletas, sendo frecuente velos camiñar directamente pola calzada.
- A día de hoxe, recoñecendo o déficit existente, o Concello está a espallar por toda a rúa
Carballo unha chea de grava solta para reparar o firme, o que actualmente está a crear un novo
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perigo na circulación, pois aínda que finalmente se lle dea un rego asfáltico, vai quedar unha
importante cantidade de grava solta, o que engadido á pendente da rúa (15%) aumenta o
perigo da mesma.
Por todo isto, o Grupo Municipal do BNG propón ó Pleno a adopción do seguinte acordo:
1. Iniciar conversas coa Consellería de Obras Públicas para que considere a remodelación da
rúa Carballo como unha continuación das obras do enlace á AG-53, adaptando a mesma as
novas funcións que, en adiante, vai ter que soportar, incidindo na importancia das medidas de
seguridade viaria. Nese senso sería importante incidir na:
- Reposición do firme (moi deteriorado na actualidade).
- Ancheamento das beirarrúas, suprimindo os obstáculos destas e as barreiras arquitectónicas
para minusválidos.
- Establecemento de sistemas efectivos na redución da velocidade do tráfico ó paso pola
urbanización para garantir a seguridade viaria.
2. Aproveitar a realización destas obras para comezar co soterramento do cableado telefónico,
ou mesmo a previsión de canalizacións soterradas para outros usos (Gas,R,...) tan
demandadas na urbanización.
Debate:
O Sr. Concelleiro Noriega Sánchez sinala que é unha moción con vocación de previsión de
futuro, que estamos convencidos que o enlace vai supoñer un aumento do tráfico na
urbanización e sería interesante que o grupo de goberno valoráse unha serie de medidas de
seguridade viaria nesa rúa, que é algo que se debe valorar aínda que agora vostedes voten en
contra.
Engade o Sr. Concelleiro que nós sabemos que hai un límite orzamentario e propoñemos que
se inicien conversas coa consellería para que se implique na toma de medidas de seguridade
viaria tendo en conta que vai supoñer un incremento de tráfico nesta rúa.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que esta moción debía debaterse máis tarde, cando
esas obras estean máis avanzadas.
O Sr. Alcalde sinala que adiantarmos ós acontecementos penso que non, porque non ímos
gastar cartos sen saber como vai quedar isto, e remata sinalando que están os técnicos vendo
iso coas empresas que fan o enlace.
O Sr. Concelleiro Noriega Sánchez sinala que trátase dun posicionamento político para que a
consellería se implique cunhas obras dado o futuro aumento de tráfico na urbanización, e que
pode supoñer un aforro de cartos.
O Sr. Alcalde sinala que por pedirlle á consellería se pode aprobar.
Votación e resultado:
Sometida a votación a moción dáse o seguinte resultado:
Votos a favor:16, dos grupos municipais do PP(8), BNG(4), PSG-PSOE(3) e Mixto(1).
Votos en contra:0.
Abstencións:0.
Queda aprobada a moción por unanimidade dos dezaseis membros presentes dos dezasete
que legalmente compoñen o Pleno.
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21º) MOCIÓN DO PSG-PSOE SOBRE SOLICITUDE Á XUNTA DE GALICIA DE
APERTURA DE DOUS PASOS A TRAVÉS DA AUTOVÍA DE CACHEIRAS.
Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, dáse lectura ó dictame da Comisión Informativa de
Obras e Servizos.
Dada conta directamente da moción dictaminada que ten o seguinte contido:
Exposición de motivos:
A falta de previsión, sobre todo por parte das autoridades municipais de Teo, supuxo que na
construción da autovía de Cacheiras ou variante de Cacheiras, non se planificaran solucións
para certas vías importantes da rede viaria interna do Concello de Teo.
Por exemplo quedaba inexorablemente interrompido o traxecto do Camiño Real na zona de
O Raxó/A Ribeira (Cacheiras), aínda que a día de hoxe o problema está solucionado grazas ó
compromiso alcanzado polas autoridades autonómicas competentes cos veciños afectados,
coa mediación do Grupo Socialista.
Mais o problema subsiste noutras zonas do Concello de Teo por onde atravesa esta estrada xa
que quedan incomunicados dous viais tamén importantes dentro da rede viaria secundaria
municipal. En concreto, a estrada que comunicaba dúas zonas, hoxe divididas, do lugar de
Penelas (parroquia de Cacheiras) e, sobre todo, o tramo do Camiño Real, no lugar coñecido
como Monte da Revolta (parroquia de Cacheiras) que enlaza con Santa Eufemia–Oza,
Bamonde, etc.
ACORDO:
Proponse un pronunciamento colectivo da Corporación de Teo para que, desde as instancias
municipais se fagan xestións inmediatas coa Dirección Xeral de Obras Públicas da Consellería
de Política Territorial co fin de que se contemplen (e se executen) solucións efectivas para o
restablecemento das comunicacións nestes dous viais (estrada de Penelas e Camiño Real na
zona do Monte da Revolta – Cacheiras) a través do actual trazado da variante de Cacheiras.
Debate:
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que estamos preocupados polo feito de que estas
peticións se fagan tan tarde porque incluso tiveron vostedes o proxecto á súa disposición
cando gobernaba o PP na Xunta; engade que os veciños no seu momento recurriron a
Dositeo e os veciños incluso o coñecen como paso de Dositeo e remata sinalando que tivo
vostede antes a posibilidade de solucionar iso.
O Sr. Alcalde sinala que se a Conselleira non me recibe, que quere que faga; votaremos en
contra porque están pedidas e remata sinalando que vostede Sr. Leis é o salvador da patria.
Durante o debate auséntase do salón de plenos o Sr. Concelleiro Noriega Sánchez.
Votación e resultado:
Sometida a votación a moción dáse o seguinte resultado:
Votos a favor:6, dos grupos municipais do BNG(3) e do PSG-PSOE(3).
Votos en contra:9, dos grupos municipais do PP(8) e Mixto(1).
Abstencións:1, do Sr. Noriega Sánchez ó abeiro do disposto no art. 100 do ROF.
Queda rexeitada a moción.
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22º) MOCIÓN DO INTEO SOBRE FUNCIONAMENTO DO SERVIZO DE CORREOS.
Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, dáse lectura ó dictame da Comisión Informativa de
Obras e Servizos.
Dada conta directamente da moción presentada polo concelleiro-portavoz do Grupo
Municipal do INTEO dictaminada que ten o seguinte contido:
Este concelleiro ten recibido reiteradas queixas sobre o funcionamento do servizo de entrega
do correo en toda a zona de Montouto, chegando a haber un retraso na entrega da
correspondencia de entre dez e doce días.
Posto en contacto coa oficina encargada deste reparto, que é a situada na Ramallosa,
infórmase que esta anomalía na entrega se debe á falta de persoal coa que contan para realizar
o reparto, e que o organismo de Correos e Telégrafos non ten pensado, polo momento, traer
máis persoal, polo que se somete á aprobación deste Pleno o seguinte ACORDO:
1º) Solicitar do organismo Sociedad Estatal de Correos e Telégrafos S.A. o inmediato envío
de persoal á oficina da Ramallosa para que procedan a reforzar o reparto da correspondencia
nas zonas con deficiencias no servizo, para que non volvan a repetirse estes retrasos, que
causan graves trastornos ós veciños e veciñas dos lugares afectados.
Debate:
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que os veciños están tardando 15 días en recibir o
correo e pediron información a Correos e lle dixeron que era por falta de persoal e que incluso
unha persoa contratada está de baixa; engade que debe incluirse na moción vía emenda as
zonas de Montouto e Calo a zona de arriba.
O Sr. Concelleiro Iglesias Villar sinala que o servizo de correos no concello é moi deficitario,
que vai por zonas e depende de épocas, que hai un déficit de persoal, e que xa pediron antes
que o grupo de goberno negociase con Correos para mellorar o servizo, que votarán a favor
pero o grupo de goberno debe esixir a Correos que preste o servizo conforme á legalidade,
porque que os veciños teñen dereito a un bo servizo que pagan directa ou indirectamente.
O Sr. Concelleiro Leis Carles sinala que existe unha contradicción porque é unha moción do
grupo de goberno para facer algo que debe facer o goberno e tampouco entendemos que sexa
un partido só do grupo de goberno e non o outro.
Engade o Sr. Concelleiro que vostede saca a moción cando sae a noticia nos medios de
comunicación, que nós o sabíamos por ser víctimas porque o último boletín que facemos
despois dos plenos tardou quince días, pero primeiro falamos con Correos que nos di que é
un problema de persoal e que se lle tomara o pelo porque había un acordo de ceder un local, e
que teñen un déficit de persoal pero que non poden meter a 2 persoas porque hai unha
denuncia dun sindicato e alí non poden traballar dúas persoas.
Pregunta, ¿qué fixo Correos?, sacou a concurso a adquisición de local en
Cacheiras-Montouto para oficina de correos, e que aquí aprobamos a cesión dun local que
vostedes incumpren e se había algún problema tiñan que tentar solucionalo, o que é
impresentable é que vostede Sr. Parajó é membro do grupo de goberno e incumpre o acordo e
vostede como intermediario do seu negocio inmobiliario chama a Correos e ofrécelle un local
en Cacheiras, lamentable, e estou autorizado a dicilo, por iso está moi clara a posición
ideolóxica deste partido con vostede, nós respectamos ó PP e podemos falar con eles, pero
con este tipo de prácticas do seu partido non podemos negociar por indecencia demostrada.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que eu o que fago non o oculto e o fago porque son
dono dos meus actos, eu xa cometei isto despois da comisión; en primeiro lugar Correos non
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sacou nada nos medios de comunicación pero a parte diso mandou cartas a propietarios de
baixos de Cacheiras e que casualidade que unha que coñezo eu é de Traza, e eu falei cun
amigo que teño en Correos e non teño nada que ocultar e que vostede si que ocultou
información ó seu compañeiro de que vostede chamou á Subdelegación do Goberno para que
o informase do asunto da pirotecnia, é vostede un demagogo e vostede pensa que somos
todos iguais, que eu lle dixen que tiñan un baixo onde podían aparcar furgonetas e eu non
teño baixo nin nada diso, vostede sempre ven coa mentira, ¿que ten agora que ver a moción
co baixo?, ¿por qué en Ames Correos merca locais e aquí temos que cederllo?.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que ímos aprobar a moción, con independencia deste tipo
de prácticas que probablemente non coñecése o grupo de goberno, e remata sinalando que é
indecente sacar na prensa a deficiencia do servizo e ó mesmo tempo ofrecerlle un baixo.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que é vostede un mentireiro.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que cando está vostede acorralado recurre ó insulto.
Votación e resultado:
Sometida a votación a moción coa emenda de adición in voce presentada e aceptada, o Pleno
do Concello por unanimidade dos dezaseis membros presentes dos dezasete que legalmente o
compoñen acorda aprobar a moción que queda nos seguintes termos:
Este concelleiro ten recibido reiteradas queixas sobre o funcionamento do servizo de entrega
do correo en toda a zona de Montouto e Calo a zona de arriba, chegando a haber un retraso
na entrega da correspondencia de entre dez e doce días.
Posto en contacto coa oficina encargada deste reparto, que é a situada na Ramallosa,
infórmase que esta anomalía na entrega se debe á falta de persoal coa que contan para realizar
o reparto, e que o organismo de Correos e Telégrafos non ten pensado, polo momento, traer
máis persoal, polo que se somete á aprobación deste Pleno o seguinte ACORDO:
1º) Solicitar do organismo Sociedad Estatal de Correos e Telégrafos S.A. o inmediato envío
de persoal á oficina da Ramallosa para que procedan a reforzar o reparto da correspondencia
nas zonas con deficiencias no servizo, para que non volvan a repetirse estes retrasos, que
causan graves trastornos ós veciños e veciñas dos lugares afectados.
23º) MOCIÓN DO PSG-PSOE REFERENTE Ó PROGRAMA “RUPTURA DE PARELLA,
NON DE FAMILIA”.
Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, dáse lectura ó dictame da Comisión Informativa de
Réxime Interno e Persoal.
Dada conta directamente da moción dictaminada que ten o seguinte contido:
Exposición de motivos:
Dona María Begoña Villaverde Blanco foi contratada como psicóloga polo Concello de Teo
dentro do Plan Labora do ano 2004. Estes contratos teñen unha duración dun ano e son
improrrogables, polo que, consecuentemente, esta persoa tivo que deixar de ter algún tipo de
relación laboral co Concello de Teo a partir da extinción do seu contrato.
Cómpre salientar, por outra banda que á convocatoria para esta praza presentáronse varios
candidatos sen que conste oficialmente a identidade da comisión que fixo a selección nin os
criterios sobre os que basearon a súa decisión.
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Con posterioridade parece que traballou como bolseira da USC na execución dun convenio
de colaboración asinado entre aquela institución universitaria e o Concello de Teo, para levar a
cabo un programa titulado “Ruptura de parella, non de familia”.
Nos datos que obran no expediente municipal sobre este nomeamento hai constancia a través
dunha resolución da Vicerreitoría de Investigación e Innovación da USC de data 18 de
xaneiro de 2006.
Segundo esta resolución, dona Begoña Villaverde foi nomeada “bolseira de cooperación en
contratos e convenios”, para colaborar na realización dun programa titulado “Ruptura de
parella, non de familia”, no marco dun convenio de colaboración entre a Universidade de
Santiago (Departamento de Psicoloxía Social e Básica e Metodoloxía da Facultade de
Psicoloxía) e o Concello de Teo. De acordo co alí acordado, dona Begoña Villaverde
percibiría unha retribución de 1000 euros mensuais, tería unha dedicación semanal de 37,5
horas e unha xornada laboral de 9 a 14 h e de 16 a 18.30 h desde o 1 de decembro de 2005.
No que respecta a este convenio de colaboración asinado entre a Universidade de Santiago
(Departamento de Psicoloxía Social e Básica e Metodoloxía da Facultade de Psicoloxía) e o
Concello de Teo, con data 19 de xullo de 2005, cómpre salientar os seguintes datos:
- Na cláusula terceira do devandito convenio asinado o 19 de xullo de 2005 recollíase que o
mesmo tería unha duración “ata o 31 de decembro de 2005”.
- Na cláusula quinta establecíase que “unha vez terminados os traballos a USC informará ó
Concello da marcha dos traballos realizados para o que remitirá un informe final establecendo
as conclusións ás que se chegara, ó interlocutor designado polo Concello”.
- Pola cláusula sétima o Concello comprometíase a “aboar 6600 euros (o 75% = 4950 euros á
sinatura e o 25% = 1650 euros á entrega do informe final”.
Hai constancia dunha certificación da Secretaría Municipal de 1 de agosto de 2005 pola que se
dá conta da aprobación pola Xunta de Goberno Local de 29 de xullo de 2005 da aprobación
do devandito convenio.
Existen, polo demais, copias de dous cargos rexistrados na conta da Universidade de Santiago
de cantidades ingresadas polo Concello de Teo en aplicación das referidas cláusulas
económicas deste convenio:
- Un de 21/09/05 ............ 75%
- Outro de 30/11/2005 .... 25% = 1650 euros (suponse que previa entrega do informe final).
A partir de aquí, no expediente existente nas dependencias municipais aparecen ó respecto,
os seguintes documentos:
1. Oficio de data 12 de xaneiro de 2006 (rexistro de saída núm. 97 de 13/01/06) do alcalde
Armando Blanco, achegando addenda ó convenio de colaboración, asinado con data 19 de
xullo de 2005 dirixido á Delegación Provincial da Vicepresidencia da Xunta.
2. Certificación de don Luis Nieto, secretario municipal adxunto, de 19 de decembro de 2005
(saída de 19 de decembro de 2005) sobre a aprobación da addenda ó convenio de
colaboración para “continuar desenvolvendo o programa durante o ano 2006”. Segundo esta
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certificación, a Xunta de Goberno Local acordou “comprometer unha achega de 15400 euros
que se suma ó compromiso inicial, que se prorroga ó exercicio 2006 de achegar 6600 euros,
ascendendo a achega total do Concello a 22000 euros”.
3. Texto íntegro da addenda de 21 de novembro de 2005, só asinado polo Alcalde Armando
Blnaco e non polo Vicerreitor correspondente da Universidade.
4. Novos presuntos borradores de addendas ó convenio de datas 31 de decembro de 2005 e 1
de xaneiro de 2006:
- Primeiro establece na súa cláusula 1ª que se trata dunha “prórroga por período dun ano a
contar desde a sinatura da presente prórroga” e na cláusula 2ª consigna unha achega
municipal de 22000 euros por parte do Concello de Teo. Non está asinado por ninguén.
- O segundo borrador (1 de xaneiro de 2006), que tampouco está asinado por ninguén, fala de:
-. Cláusula 3ª “Que as partes interesadas, logo dunha avaliación positiva de relación mantida
ata o momento...”
-. Período de vixencia: ata 31/12/2006.
-. Interlocutor válido polo Concello: Nieves Pérez Rey.
-. Achega do Concello: 22000 euros (11000 na sinatura + 11000 na entrega do informe final).
5. Acta da Xunta de Goberno Local de 16 de decembro de 2005 na que se recolle o acordo de
aprobación da addenda ó convenio de colaboración. Literalmente di:
“Tendo en conta o desenvolvemento do convenio de colaboración subscrito entre o Concello
de Teo e a Universidade de Santiago de Compostela con data 19 de xullo de 2005, para levar a
cabo actividades de formación de persoal no programa “ruptura de parella, non de familia” e
no maltrato doméstico e para a asistencia técnica en casos de ruptura conxugal problemática
do maltrato no ámbito familiar, e considerada a proposta da Universidade, a través do grupo
de investigación do Departamento de Psicoloxía da Facultade de Psicoloxía, a Xunta de
Goberno Local, por unanimidade dos cinco membros presentes, sendo seis o seu número
legal, adoptou os seguintes acordos:
1º) Aprobar a addenda ó convenio de colaboración asinado con data 19/07/2005 coa
Universidade de Santiago de Compostela para o desenvolvemento das actividades de
formación do persoal laboral no programa “Ruptura de parella, non de familia” e no maltrato
doméstico e para a asistencia técnica en casos de ruptura conxugal e da problemática do
maltrato no ámbito familiar, para continuar desenvolvendo o programa durante o ano 2006.
2º) Comprometer, de conformidade co estipulado na primeira cláusula da addenda, unha
achega económica de 15400 euros, que se suma ó compromiso inicial, que se prorroga ó
exercicio 2006, de achegar 6600 euros, ascendendo a achega total do Concello a 22000 euros.
3º) Dar conta deste acordo ós responsables do programa obxecto do convenio de
colaboración, facultando ó sr. alcalde presidente para levar a cabo os actos que sexan precisos
para a súa execución”.
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6. Informe emitido polas traballadoras sociais Nieves Pérez Rey e Inés Jurjo Sieira, con data
20/02/2006, que, entre outras cuestións, di literalmente:
“No convenio entregado neste Concello pola psicóloga (achégase copia) falta a seguinte
documentación:
- Memoria ou informe final establecendo:
-. Persoal que realizou o traballo.
-. Datas de realización.
-. Lugares, centros de desenvolvemento do traballo.
-. Avaliación de cada familia atendida.
-. Avaliación dada pola Universidade da intervención do persoal deste concello, tanto dos
traballadores sociais como da psicóloga.
-. Cal foi a coordinación coas traballadoras sociais.
-. Descrición dos gastos directos e indirectos do programa.
- Cláusula 5ª, rematados os traballos:
-. Non houbo reunión algunha coas traballadoras sociais, nin para explicar como foi o
programa, nin se procedía facer a prórroga, se era conveniente, para actividades de formación
de persoal laboral no programa “ruptura de parella e non de familia” e no maltrato doméstico
e asistencia técnica en casos de ruptura conxugal e de problemática de maltrato no ámbito
familiar”.
En conclusión de todo o antedito podemos concluír:
1. Dª. Begoña Villaverde Iglesias foi contratada como psicóloga dentro do Plan Labora a
través dun proceso absolutamente oscurantista.
2. Asinouse un convenio de colaboración coa USC para levar a cabo o traballo de “Ruptura
de parella, non de familia” que remataba a finais de 2005, e:
- Contratouse como bolseira para esta actividade a dona Begoña Villaverde.
- Acordouse unha achega de 6600 euros, dos que o 25% se aboaría “á entrega do informe
final”. Completouse a achega e, ó parecer, non hai informe final.
3. A Xunta de Goberno aprobou unha addenda ó convenio, redactáronse varios borradores e
non se sabe a día de hoxe que pasa con esa addenda.
Está xeneralizada a opinión que esta addenda non se puido levar a cabo porque a USC a
desestimou, xa que no fondo era máis que un instrumento para xustificar un soldo encuberto
do Concello de Teo, destinado a dona Begoña Villaverde Iglesias.
4. Existe un informe demoledor das traballadoras sociais do Concello de Teo, que cuestionan
radicalmente aspectos substanciais do desenvolvemento deste convenio.
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5. Por último, dona Begoña Villaverde Iglesias segue a ocupar, desde o pasado ano un
despacho na parte alta do edificio de servizos múltiples sen que se coñeza oficialmente a súa
misión e o tipo de relación laboral que mantén co Concello de Teo.
ACORDO:
O Grupo Municipal Socialista de Teo pide a xuntanza da Comisión de Persoal e Réxime
Interno para que o alcalde Armando Blanco compareza e:
- Presente o informe das conclusións finais do programa “Ruptura de parella, non de familia”,
tal como especifica a cláusula quinta do convenio de colaboración asinado coa USC ós
efectos.
- Explique a finalidade e destino da addenda a este convenio aprobada pola Xunta de
Goberno Local para “continuar desenvolvendo o programa durante o ano 2006”.
- Explique a situación laboral da Sra. Dª. María Begoña Villaverde Iglesias e a súa vinculación
contractual co Concello de Teo ó longo do pasado ano 2005, e sobre todo desde xaneiro do
presente ano ata o momento presente.
Debate:
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que o outro día na comisión informativa o Sr. Parajó
presentou isto como unha cuestión persoal e vexa vostede como isto non é así, que isto é un
prolegómeno das prazas que van sacar á carta cando non existe relación de postos de traballo,
así por exemplo teñen previsto sacar a praza de telefonista e nalgún momento se verá para
quen, e do mesmo xeito a de auxiliar de bilbioteca e arquivo e resulta que non hai biblioteca.
Neste asunto no Plan Labora se presentan cinco persoas e non consta que se reunise unha
comisión de avaliación, nin concurso de méritos, vostedes tomaron a decisión de que tiña que
ser esta persoa e despois asinan convenio coa Universidade que nos parace perfecto e despois
a esta señora se lle busca unha praza e que o convenio remataba coa entrega do informe final
e non existe ningún informe final elaborado por esta persoa, e non o digo eu, o din as
traballadoras sociais nun informe, e remata sinalando que vostedes pagaron á Universidade
sen que houbese informe e cando remata o traballo lle fan unha addenda.
O Sr. Concelleiro Noriega Sánchez sinala que a contundencia dos feitos da moción non se
corresponde coa parte dispositiva do acordo a adoptar, e que nós non temos ningún
inconveniente en que se clarifique isto e que eu quero desmarcarme un pouco de que isto non
é unha cuestión persoal porque vostede nos medios de comunicación facía imputacións
persoais a esta traballadora sen darlle a posibilidade de resposta, de explicarse, todo iso sen
presentar antes ningún recurso contra as bases e que seguramente teñan razón nalgunha
imputación pero na moción non piden iso, piden información, e isto é un “modus operandi”
que este grupo non comparte.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que é unha cuestión persoal por un enfrontamento
nunha reunión en materia de servizos sociais e por iso eu esta moción non a vou aprobar e
defenderei á traballadora porque a puxo vostede a caer de burro sen posibilidade de defensa e
eu a defenderei.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que a nota de prensa do PSG-PSOE non ten nada que ver
co dito polo BNG, que teñan rigor, entérense dos problemas de Teo, porque a nota de prensa
que saiu no xornal referíase a que o prazo de presentación de instancias para o Centro de
Información á Muller era de só dez días naturais para presentar instancias.
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Engade o Sr. Concelleiro que nós pedimos explicacións sobre o tema da comisión de
selección do Labora e sobre a addenda e outra cousa é o do Centro de Información á Muller.
O Sr. Concelleiro Noriega Sánchez sinala que eu póñome nos problemas de Teo, non nos
seus problemas persoais, que estamos de acordo con pedir información, engadindo que unha
función pública debe facerse con ética non con imputacións gravísimas sen posibilidade de
defensa da interesada, que a campaña que vostede fixo no nome do grupo non me parece
ética, porque non se pode difamar a un traballador do Concello tanto a nivel persoal como
profesional, que son dunha gravidade terrible, e remata sinalando que espera que se as
explicacións son contundentes saiba vostede pedir disculpas.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que coincido co dito polo Sr. Noriega e pergunta,
¿cantas veces foi vostede xunto á traballadora a pedir información desde que tivo o
enfrontamento con ela?, e responde ningunha; vostede a deixou tirada polo solo e así é como
defende vostede ás mulleres, e remata sinalando que onde as dan hai que comelas, que é unha
indecencia.
O Sr. Alcalde sinala que vou dar lectura a este escrito que me pasaron que di: Que no que
atinxe á relación laboral de Dª. Begoña Villaverde durante o ano 2005 compre subliñar que foi
contratada como psicóloga dentro do Plan Labora no mes de novembro de 2004, segundo as
normas de contratación do Decreto 148/2003, do 16 de xaneiro, polo que se establece no
ámbito da Comunidade Autónoma o Plan Labora e dita contratación sométese totalmente ós
parámetros que marca a lei.
Os requitos legais esixidos son os seguintes:
-. Ser menor de 30 anos.
-. Cun mínimo de 4 meses nas listas de inscrición do INEM.
-. Non ter traballado por conta propia nin allea durante máis de 180 días durante os últimos
tres anos.
-. Estar inscrito como demandante de emprego no Servizo Público de Emprego.
-. Aceptar a súa incorporación ó Programa Labora.
Que o artigo 15 referido ós requistos e criterios para a selección dos traballadores da Orde do
29 de xaneiro de 2004 di no punto 2º que a selección dos traballadores desempregados
realizarana as entidades subvencionadas contra a base de datos de incorporados ó programa,
logo da presentación por parte daquelas da correspondente oferta de emprego, segundo os
modelos establecidos por resolución dos órganos competentes do Servizo Público de
Emprego.
Aténdonos ó teor literal da norma en ningún caso se menciona que debe existir unha
comisión de selección de candidatos nin os criterios que no caso de existir, seguiría esa
comisión.
En relación coa petición de que se amose o informe das conclusións finais do programa
“Ruptura de parella, non de familia” que segundo informe emitido polas traballadoras sociais
Dª. Nieves Pérez Rey e Dª. Inés Jurjo Sieira di literalmente falta da seguinte documentación,
compre dicir que o informe final foi elaborado no mes de novembro de 2005, sendo entregado
no Concello o 5 de decembro de 2005 e permanecendo unha copia (que nunca foi requirida)
no despacho de Dª. Begoña Villaverde Iglesias, e reentregado o 19 de maio de 2006.
A situación laboral de Dª. Begoña Villaverde Iglesias na actualidade é a seguinte: Non existe
relación contractual entre o Concello de Teo e a mesma, a única relación que manteñen é a
través do convenio de colaboración entre a Universidade e o Concello, achégase copia da
aprobación da addenda en Xunta de Goberno Local do 16.12.2005. Desde ese momento o
Concello cede as súas dependencias para que realice as funcións propias que lle designa a
Universidade no marco do convenio de colaboración. En similar situación atópanse os
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becarios que prestan servizos nos seguintes centros: Centro de Estudos Xudiciais e
Seguridade Pública de Galicia, Centro Sociocultural Aurelio Aguirre e Xulgados de Santiago
de Compostela ( a descrición de actividades atópase no documento contido no anexo final a
este escrito).
Este persoal contratado pola USC é elixido directamente e segundo os criterios que a USC
marca, e segundo consta no contrato que se achega no anexo a este informe o soldo íntegro
de Dª. Begoña Villaverde Iglesias sae de fondos da Universidade.
Á vista de todo o exposto cómpre concluir:
-. Dª. Begoña Villaverde Iglesias foi contratada polo Concello de Teo como psicóloga ó abeiro
do Plan Labora 2004, seguindo única e exclusivamente a normativa vixente para esa
contratación.
-. O Convcenio de colaboración entre a USC e o Concello para o desenvolvemento do
programa ” Ruptura de parella , non de familia” asinado o 19 de xullo de 2005, prorrógase en
virtude de acordo da Xunta de Goberno Local de 16 de decembro de 2005, acta recollida na
Universidade o 31 de decembro de 2005, prórroga que foi aceptada pola USC.
-. En relación co “informe demoledor” das traballadoras sociais Dª. Nieves Pérez Rey e Dª.
Inés Jurjo Sieira, cómpre dicir o seguinte:
-. O informe final como quedou debidamente explicado en parágrafos anteriores permaneceu
sempre en dependencias municipais.
-. Existiron tres reunións e dous cursos de formación ó abeiro deste convenio ós que foron
convidados tanto as traballadoras sociais de plantilla como as traballadoras sociais de Labora,
sendo de valoración persoal ou de circunstancias propias a asistencia ou non que fixeron a
eses actos.
Para acreditar os datos que ó longo deste escrito se mencionan achégase no anexo a seguinte
documentación:
-. Orde do 29 de xaneiro de 2004 pola que se establecen as bases que rexen as axudas e
subvencións para o exercicio de 2004 (Plan Labora).
-. Informe social emitido polas traballadoras sociais Dª. Nieves Pérez Rey e Dª. Inés Jurjo
Sieira.
-. Informe da Vicerreitoría de Investigación e Innovación da USC, no que se conclúe que
tanto a sinatura do convenio como o nomeamento dos bolseiros axustouse á normativa e
procedementos establecidos na Universidade de Santiago de Compostela para este tipo de
actividades.
-. Aprobación do convenio de colaboración coa Universidade de Santiago para o ano 2005.
-. Informe do profesor doutor D. Ramón Arce Fernández, director de Unidade de Psicoloxía
Forense onde fai unha relación dos centros onde se prestan servizos especializados externos.
-. Informe do profesor doutor D. Ramón Arce Fernández de que Dª. Begoña Villaverde
Iglesias foi contratada como bolseira de cooperación en contratos e convenios, e desempeña
as funcións que lle son propias no marco do programa.
-. Informe do profesor doutor D. Ramón Arce Fernández das reunións mantidas durante o
ano 2005 con persoal do Concello de Teo co obxecto de tratar temas relacionados co
programa.
-. Aprobación de adenda ó convenio en Xunta de Goberno Local con data 16 de decembro de
2005.
Rematada a lectura pola Alcaldía, o Sr. Concelleiro Leis Carlés pregunta a Secretaría se a
addenda está asinada pola Universidade.
Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, se informa que que eu saiba non.
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O Sr. Alcalde sinala que eu infórmolle do que está na contestación e o Sr. Leis di que iso
demostra a situación de irregularidade e que non é unha cuestión persoal.
Votación e resultado:
Sometida a votación a moción dictaminada dáse o seguinte resultado:
Votos a favor:7, dos grupos municipais do BNG(4) e do PSG-PSOE(3).
Votos en contra:9, dos grupos municipais do PP(8) e Mixto(1).
Abstencións:0.
Queda rexeitada a moción.
Auséntase neste intre do salón de plenos o Sr. Concelleiro Noriega Sánchez.
24º) MOCIÓN DO PSG-PSOE SOBRE EXECUCIÓN URXENTE DAS OBRAS DE
LIMPEZA DE GABIAS E MATORREIRAS NAS BEIRAS DA REDE VIARIA TEENSE.
Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, dáse lectura ó dictame da Comisión Informativa de
Obras e Servizos.
Dada conta directamente da moción dictaminada que ten o seguinte contido:
Exposición de motivos:
O Concello de Teo ten unha superficie de máis de 80 km2, o que o converte nun dos máis
grandes da provincia da Coruña. Como lóxica consecuencia dispón dunha complexa (aínda
que obsoleta) rede viaria, fundamentalmente de competencia municipal.
O estado que presentan na actualidade as beiras das estradas locais é, desde hai tempo,
deplorable: gabias sen limpar, matogueiras que dificultan a visibilidade, bordos “comidos” ou
desintegrados, etc. Todo pola inexistencia dunha política eficaz e eficiente de mantemento do
sistema viario municipal.
Nestes últimos días, as autoridades municipais levaron a cabo un “lavado de cara” no firme
de moitas destas vías, consistente nunha reparación de “grava” ó chou, sen levar a cabo antes
as lóxicas obras de limpeza e acondicionamento das beirarrúas e das gabias. O resultado final
é unha auténtica chapuza de mestura de grava, chapapote, herbas e terra, que coas primeiras
choivas quedará convertida nunha masa informe con efectos secundarios moi negativos para
a estabilidade dos bordos destas estradas.
A situación actual das marxes destas vías é alarmante, xa que, coas gabias atascadas de
herbas e matogueiras sobresaíndo polos laterais, ademais de dar unha imaxe de abandono
lamentable, impropia dun Concello limítrofe coa capital de Galicia, orixínanse efectos nocivos
engadidos como:
- Risco potencial de incendios e/ou encharcadas, segundo a climatoloxía (moi variable nesta
época do ano).
- Invitacións ós amoreamentos de lixo e residuos de todo tipo.
- Convértense nun refuxio de ratas, serpes e bichos...
- E sobre todo, constitúen un risco importante para o tráfico rodado e peonil, xa que en
moitos puntos formulan dificultades de visibilidade (sobre todo en curvas perigosas,
estreitamentos ou cruces) ou mesmo chegan a tapar os sinais de tráfico.
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ACORDO:
O Grupo Socialista, tendo en conta a época na que estamos e a gravidade dos feitos sinalados,
insta ó alcalde Armando Blanco e ó seu grupo de goberno a:
- Actuar xa coa máxima urxencia para levar a cabo as obras de limpeza de gabias e de
matogueiras nos cruces e puntos estratéxicos de toda a rede viaria teense.
- Tomar as decisións pertinentes para reforzar os recursos técnicos e humanos co fin de
executar as obras coa máxima eficiencia e no menor tempo posible.
- Adoptar as medidas necesarias para planificar cada ano programas de intervención que
respondan con maior axilidade a este tipo de problemas e, sobre todo, que prevexan o seu
mantemento durante o tempo que sexa necesario con actuacións executadas de forma
periódica máis regular.
Debate:
O Sr. Concelleiro Conde Tarrío sinala que os letreiros de Tía María están perfectamente
limpos, ó contrario do resto, e que botamos en falta unha planificación anual da rede viaria.
O Sr. Concelleiro Iglesias Villar sinala que ímos apoiar a moción, que o Concello debe facer
unha planificación sobre a limpeza, e que dándose un paseo polo Concello da a impresión de
que está a monte e a parte de cunetas e gabias sería interesante que se limpasen espazos
públicos, que se faga unha planificación.
O Sr. Alcalde sinala que estase facendo como todos os anos e que a moción e demagoxia
barata.
Votación e resultado:
Sometida a votación a moción dictaminada dáse o seguinte resultado:
Votos a favor:6, dos grupos municipais do BNG (3) e do PSG-PSOE (3).
Votos en contra:9, dos grupos municipais do PP(8) e Mixto(1).
Abstencións:0.
Queda rexeitada a moción.
25º) DACIÓN DE CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA, DA NÚM.44 Á NÚM.
88 DE 2006.
Incorpórase neste intre ó salón de plenos o Sr. Concelleiro Noriega Sánchez.
Dada conta mediante a posta a disposición dos concelleiros desde a data da convocatoria do
Pleno das resolucións da Alcaldía números 44 á 88 de 2006, ámbalas inclusive, o Pleno queda
enterado.
Antes de pasar á quenda de rogos e preguntas o Sr. Alcalde preguntou se algún grupo tiña
algún asunto urxente non comprendido na orde do día que someter á consideración do Pleno,
consonte co art. 91.4 do R.O.F.
Pola Alcaldía se sinala que o PP ten cinco.
FORA DA ORDE DO DÍA:
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1º) MOCIÓN URXENTE NÚM.1, REFERENTE A PROPOSTA DA ALCALDÍA SOBRE
MODIFICACIÓN DO COMPLEMENTO ESPECÍFICO DAS PRAZAS DE CABO E
GARDAS DA POLICÍA LOCAL.
Dada lectura da mesma por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, e tras pequeno debate, pola
Alcaldía se retira o asunto para que pase a dictame de Comisión Informativa e logo a Pleno.
2º) MOCIÓN URXENTE NÚM.2, SOBRE MODIFICACIÓN DO REXISTRO CIVIL.
Dada lectura por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, ó escrito presentado polo Xuíz de Paz
deste Concello de data 24 de maio de 2006, con rexistro de entrada núm. 4911, do 24.05.2006,
que transcrito di:
Como ben saben, unha das funcións máis importantes e coñecidas que se realizan nos
Xulgados de Paz é a de Rexistro Civil, é dicir, a práctica das inscricións de nacemento,
matrimonio e defunción que se produzan no municipio onde radica e exerce a súa xurisdición
o correspondente Rexistro Civil.

A través da Lei 4/1991, do 10 de xaneiro, modificouse o criterio xeral anterior e autorizouse
que, previa solicitude dos pais, as inscricións de nacemento se puidesen practicar nos
municipios onde os pais tivesen fixada a súa residencia.
Con isto conseguiuse unha mellora no servizo e xestión rexistral, pois, por un lado alixeirouse
o traballo dos rexistros civís onde se situaban os hospitais onde se producían os partos, e por
outro, facilitábanse as posteriores xestións dos pais á hora de solicitar os certificados de
nacemento, ó poder realizalos no rexistro onde residían.
Actualmente, en gran medida, pasa o mesmo co tema das defuncións, pois estas,
habitualmente acontecen nos centros sanitarios, e non tanto nos domicilios particulares, cousa
que ocasiona problemas, molestias e incomodidades ós familiares dos defuntos á hora de
recabar certificacións, pois vense obrigados a desprazarse ós citados rexistros, ou ben, a
solicitalos a través dos Xulgados de Paz da súa residencia.
Por todo iso, me permito propoñer a esa Alcaldía, que o Concello en Pleno adopte os
seguintes acordos:
1. Solicitar ó Goberno Central e á Xunta de Galicia, que promovan a modificación da Lei e o
Regulamento de Rexistro Civil, a fin de propiciar que, ó igual que acontece cos nacementos,
as defuncións se poidan inscribir tamén nos Rexistros Civís dos municipios nos que tiveran a
súa residencia ós falecidos.
2. Remitir o acordo adoptado polo Pleno do Concello ó Ministerio de Xustiza do Goberno
Central, á Dirección Xeral de Xustiza da Xunta de Galicia, así como á Comisión de Xustiza
do Congreso dos Deputados.
Sometida a votación a urxencia dáse o seguinte resultado:
Votos a favor: 12, dos grupos municipais do PP (8), PSG-PSOE (3), e Mixto (1).
Votos en contra:0.
Abstencións:4, do grupo municipal do BNG (4).
Queda aprobada a urxencia, polo que se procede ó debate da moción.
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Debate:
O Sr. Concelleiro Sisto Edreira sinala que despois de tantos puntos non se pode traer isto
agora así, que formamos parte de partidos políticos e temos que consensuar posturas, que
entramos en conceptos legais e que terán efectos legais e pregunta, ¿con que criterios pensan
que ímos a votar?.
Votación e resultado:
Sometida a votación dáse o seguinte resultado:
Votos a favor:12, dos grupos municipais do PP(8), PSG-PSOE(3) e Mixto(1).
Votos en contra:0
Abstencións:4, do grupo municipal do BNG(4).
Queda aprobada nos seus propios termos.
3º) MOCIÓN URXENTE NÚM.3 SOBRE REXEITAMENTO DO PROXECTO DE
ESTATUTO DO EMPREGADO PÚBLICO.
Dada lectura por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, á moción asinada polo Portavoz do grupo
municipal do PP, que transcrita di:

O debate actual sobre o Proxecto de Estatuto de Empregado Público é de gran importancia
para os españois porque recae sobre unha das materias que son competencia exclusiva do
Estado, e xa que logo simboliza a igualdade dos españois e a cohesión dos territorios.
O establecemento dun réxime básico e común entre as distintas administracións públicas
españolas é garantía da obxectividade, imparcialidade, independencia e transparencia con que
os poderes públicos deben actuar fronte ó cidadán.
Con todo, o Estatuto Básico que nos presenta o Goberno non vai ser de aplicación a todas as
Comunidades Autónomas. Así, o proxecto de Estatuto de Autonomía de Cataluña no seu
artigo 136 atribúe á Generalitat a competencia exclusiva sobre o réxime estatutario do persoal
ó servizo das administracións públicas catalás.
Un nivel de esixencia homoxéneo en canto á profesionalidade, publicidade, mérito,
capacidade e mobilidade, que obrigue por igual ós empregados públicos, independentemente
do lugar no que presten os seus servizos é condición indispensable para xerar confianza na
sociedade e seguridade nas relacións xurídicas. Admitir a posibilidade que se cren tantos
modelos de función pública como administracións hai en España non é outra cousa que
sementar o caos e o desconcerto.
O modelo de función pública presentado supón a quiebra da actual organización territorial
configurada na Constitución de 1978 a teor do texto articulado do Estatuto de Cataluña,
aprobado pola Comisión Constitucional do Congreso dos Deputados o pasado 21 de marzo,
xerándose con iso unha incoherencia no desenvolvemento da lexislación básica en materia de
función pública.
Así se dará o paradoxo de que unha mesma función en dous Concellos veciños terá diferente
tratamento económico, profesional e social, pero sen ningunha das vantaxes que
proporcionarían as condicións de mobilidade e de igualdade nos dereitos profesionais dun
sistema común. As consecuencias negativas deste proxecto serán agravios comparativos,
clientelismo e en definitiva o deterioro dos servizos públicos.
Por iso, sométese á consideración do Pleno a aprobación dos seguintes acordos:
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1º. Rexeitar o texto do Proxecto de Estatuto Básico do Empregado Público proposto polo
Ministerio de Administracións Públicas porque non vai ser de aplicación por igual en todas as
CCAA, nin en todos os entes locais, e porque carrexa importantes desigualdades e lagoas
xurídicas en:
 Ámbito de aplicación.
 Ordenación da Función Pública.
 Sistema retributivo.
 Dereitos e deberes.
 Sistema de acceso .
 Negociación colectiva.
2º. Esixir ó Ministro que se leve a cabo unha regulación específica da Función Pública Local,
que estableza o mesmo réxime de dereitos e obrigacións con independencia da comunidade
autónoma, tal e como a propia Federación Española de Municipios e Provincias pediulle.
3º. Propoñer ó Ministro que retome o Anteproxecto de Estatuto Básico de Función Pública
negociado e acordado no ano 1999 con todas as comunidades autónomas presentes na
Comisión de Coordinación da Función Pública, coas organizacións sindicais máis
representativas (Comisións Obreiras, Unión Xeral de Traballadores e Central Sindical
Independente e de Funcionarios) e coa Federación Española de Municipios e Provincias,
empregando como inicio dos traballos o texto que xa foi informado favorablemente polo
Consello de Estado.
4º. Enviar copia destes acordos ó Ministro de Administracións Públicas e ós portavoces dos
grupos parlamentarios das Cortes e da Cámara Autonómica.
Sometida a votación a urxencia dáse o seguinte resultado:
Votos a favor: 9, dos grupos municipais do PP (8) e Mixto (1).
Votos en contra:7, dos grupos municipais do BNG (4) e do PSG-PSOE(3).
Abstencións:0.
Queda aprobada a urxencia, polo que se procede ó debate da moción.
Debate:
Sr. Concelleiro Noriega Sánchez sinala que é un canto ó uniformismo, que non se recoñecen
singularidades e pregunta, ¿quen llo mandou?, e responde que sospeito que non lla puido
mandar a dirección galega do PP.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que pediría que reciprocamente cando outros grupos non
presenten mocións non se fagan risotadas, pediría respecto para cando outros grupos
presenten mocións, outra caosa é que non é serio que non lean as mocións.
O Sr. Alcalde sinala que leina e non a tiñamos antes da comisión informativa.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que eu voume abster porque non me enterei de nada e
non é necesario o voto.
O Sr. Concelleiro Noriega Sánchez sinala que non me creo que ningunha desas oito persoas
do PP asuman o que se acaba de ler, engadindo que isto pode presentarse en Castela-A
Mancha, pero neste momento de debate do Estuto de Autonomia é impresentable.
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O Sr. Conceleiro Leis Carlés sinala qué é moi pouco serio que non se tieña non lido a moción
é moi pouco sertio con respecto ó PP, engadindo que están a dar un espactaáculo que lles
resta credibilidade.
Votación e resultado:
Sometida a votación dáse o seguinte resultado:
Votos a favor:8, do grupo municipal do PP(8).
Votos en contra:7, dos grupos municipais do BNG(4) e do PSG-PSOE(3).
Abstencións:1, do grupo Mixto(1)
Queda aprobada nos seus propios termos.
Abandoa neste intre o salón de plenos a Srª. Concelleira Diéguez González.
4º) MOCIÓN URXENTE NÚM. 4 SOBRE RESTABLECEMENTO DOS SERVIZOS DE
TELECOMUNICACIÓNS.
Dada conta da moción presentada polo Portavoz do Grupo Municipal do PP, que transcrita di:
Desde fai varios anos, este concello ven realizando diferentes xestións, das que hai constancia
escrita, coas entidades e administracións responsables dos servizos de telecomunicacións da
Xunta de Galicia, de cara a mellorar o servizo que se da ós veciños e veciñas de Teo.
No mes de novembro, por Orde ministerial, as canles polas que se viñan recibindo tanto as
cadeas nacionais como privadas, sufriron un cambio de frecuencia (televisión dixital terrestre),
e desde ese momento só se reciben en moitos lugares as cadeas nacionais (TV1, TV2, TVG e
as canles dixitais desas cadeas). Ata ese momento, en Teo xa se recibía a TDT (televisión
dixital terrestre), pero o cambio fixo que as cadeas privadas quedasen sen sistema emisor, o
que provocou e sigue provocando un grave transtorno para os usuarios e usuarias deste
servizo. Son moitos os veciños e veciñas que se dirixen ó concello, queixándose desta
situación, sobre todo agora que están próximos acontecementos deportivos de relevancia.
Polo tanto, é necesaria unha adaptación nos repetidores, coa colocación de novos emisores
para as distintas frecuencias das cadeas privadas.
O repetidor de Montouto, que da servizo a toda a zona leste do concello, necesita esa
dotación de equipos para que os usuarios poidan recibir as sinais correspondentes nas súas
casas, e esta xestión é competencia da Dirección Xeral.
En repetidas ocasións, o Sr. Alcalde, preocupado por esta situación, solicitou entrevistas co
Sr. Director Xeral de Medios Audiovisuais da Xunta de Galicia, sen resultados ata o
momento.
Polo tanto, sométese á consideración do Pleno, para a súa aprobación, se procede, o seguinte
acordo:
1º) Instar á Dirección Xeral de Medios Audiovisuais ó restablecemento da normalidade do
servizo, que ata novembro pasado viñan desfrutando os veciños e veciñas do concello.
2º) Reiterar a solicitude dunha xuntanza cos responsables da Dirección Xeral de Medios
Audiovisuais para ver de subsanar as deficiencias no menor tempo posible.
Sometida a votación a urxencia dáse o seguinte resultado:
Votos a favor: 15, dos grupos municipais do PP (8), BNG (3), PSG-PSOE (3), e Mixto (1).
Votos en contra:0.
Abstencións:0.
Queda aprobada a urxencia, polo que se procede ó debate da moción.
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Debate: Non se produciu.
Votación e resultado:
Sometida a votación a moción, dáse o seguinte resultado:
Votos a favor:15, dos grupos municipais do PP (8), BNG (3), PSG-PSOE (3), e Mixto (1).
Votos en contra:0.
Abstencións:0.
Queda aprobada a moción por unanimidade nos seus propios termos.
5º) MOCIÓN URXENTE NÚM. 5 SOBRE RETRANSMISIÓNS DEPORTIVAS.
Dada conta da moción presentada polo Portavoz do grupo municipal do PP, que transcrita di:
A importancia social das retransmisións audiovisuais dos acontecementos deportivos de
especial relevancia dota ós mesmos dun indubidable interese público, que esixe garantir os
lexítimos dereitos dos consumidores a acceder ás citadas retransmisións, así como a eficaz
protección dos diversos intereses deportivos e mercantís afectados.
Con todo, existe o risco real de que ditos dereitos véxanse conculcados en relación co máis
importante acontecemento deportivo de interese xeral do ano en curso, como é a XVII Copa
do Mundo de Fútbol FIFA, que terá lugar durante os meses de xuño e xullo.
Neste sentido, a Lei 21/1997, de 3 de xullo, reguladora das Emisións e Retransmisións de
Competicións e Acontecementos Deportivos establece no seu artigo 3 que “as competicións e
acontecementos deportivos de interese xeral deberán retransmitirse en directo, en emisión
aberta e para todo o territorio do Estado”.
A Resolución de 27 de xuño de 2005, da Presidencia do Consello para as Emisións e
Retransmisións Deportivas, recolle a aprobación do catálogo de competicións ou
acontecementos deportivos de interese xeral para a tempada 2005-2006, que inclúe a próxima
competición do Mundial de Fútbol de xullo de 2006 nos seguintes termos: XVIII Copa do
Mundo de Fútbol FIFA (Alemaña, xuño a xullo de 2006) participación da selección nacional
española. A inauguración e a final en todo caso.
Todo iso permite concluír que, de acordo coa lexislación vixente, no que respecta ó Mundial
de Fútbol de 2006, todos os españois teñen o dereito a gozar da retransmisión de todos os
partidos da selección española, así como das cerimonias de inauguración e clausura da
competición, en directo e en aberto.
Con todo, segundo diversos informes técnicos, a empresa que ostenta os dereitos da emisión
en España desta competición non pode garantir que poida emitir en aberto a todo o territorio
do Estado a través do sinal analóxica. O sinal analóxico é o sinal convencional de recepción
de televisión por parte da maioría dos españois, ata que en 2010 sexa relegada oficialmente
pola televisión dixital terrestre.
Desta forma, de manterse os dereitos de emisión de devandita competición, en particular os
dereitos daqueles partidos considerados de interese xeral, en mans da empresa que
actualmente osténtaos, excluirase do dereito de goce da emisión gratuíta destes partidos -que
nestes momentos só pode ser en canle analóxico- a gran parte da poboación española.
Ningunha das opcións alternativa á emisión en aberto por sinal analóxica respecta o sentido
da Lei 21/1997 e, en consecuencia, ningunha garante o acceso gratuíto e universal de todos os
españois que teñen dereito de gozar.
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Non estaría de máis recordar que a adquisición dos dereitos do Mundial 2002 motivou a
acalorada defensa por parte do partido socialista dos dereitos que a presente proposición
desexa salvagardar.
Por iso, sométese á consideración do Pleno a aprobación dos seguintes acordos:
1º. Reivindicar o interese local en todos os municipios españois de acceder libre e
gratuitamente ás retransmisións deportivas por televisión analóxica na que participe a
selección nacional española, incluíndo o partido da final, así como as cerimonias de
inauguración e clausura da XVIII Copa do Mundo de Fútbol FIFA de xullo de 2006, a
celebrar en Alemaña.
2º. Reclamar ó Goberno o establecemento urxente das medidas necesarias que garantan o
acceso universal, libre e gratuíto a través de sinal analóxica de todos os españois, das
cerimonias inaugural e de clausura, e do partido da final da competición deportiva
mencionada no punto primeiro, en cumprimento do establecido na Lei 21/1997, de 3 de xullo,
reguladora das emisións e retransmisións de competicións e acontecementos deportivos.
3º. Remitir copia destes acordos ó Presidente do Goberno, ó Ministro de Industria, á Ministra
de Educación e Ciencia e ós portavoces dos grupos parlamentarios no Congreso dos
Deputados.
Sometida a votación a urxencia dáse o seguinte resultado:
Votos a favor: 15, dos grupos municipais do PP (8), BNG (3), PSG-PSOE (3), e Mixto (1).
Votos en contra:0.
Abstencións:0.
Queda aprobada a urxencia, polo que se procede ó debate da moción.
Debate:Non se produciu.
Votación e resultado:
Sometida a votación a moción, dáse o seguinte resultado:
Votos a favor:15, dos grupos municipais do PP (8), BNG (3), PSG-PSOE (3), e Mixto (1).
Votos en contra:0.
Abstencións:0.
Queda aprobada a moción por unanimidade nos seus propios termos.
26º) ROGOS E PREGUNTAS.
-. Rogos por escrito do grupo municipal do BNG:
1º ROGO:
1. Nos últimos tempos e dada a grande afluencia que se produce ó lugar de Trasellas
(especialmente nos fines de semana polos servizos de hostalaría alí radicados) estanse a
producir situacións de grave perigo viario no cruce da pista de Trasellas coa estrada Luou –
Pontevea. Este cruce está próximo a un cambio de rasante e resulta especialmente perigoso
porque a visibilidade en dirección Rarís é moi escasa.
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Consecuentemente, o Grupo Municipal do BNG solicita unha sinalización de limitación de
velocidade (50 ou 60 km/h) na estrada Luou – Pontevea, no tramo do cruce de Trasellas (uns
400 m, 200 m antes e 200 m despois do cruce).
2. No lugar de Cantoña, parroquia de Luou, existe unha pista que accede á área de servizo da
autopista (posiblemente propiedade de AUDASA) que está absolutamente intransitables.
Como consecuencia disto, todos os camións e coches que fan algún servizo de apoio á área
de servizo, acceden pola pista da aldea (un pouco máis adiante) que enlaza cunha pista
forestal que permite chegar á área de servizo. Como consecuencia, a pista da aldea sufre unha
degradación brutal e sofre os perigos dun tránsito excesivo para o que non está preparada.
O Grupo Municipal do BNG solicita que se lle pida a AUDASA o arranxo da pista de servizo
ás súas instalacións ou, en todo caso, se controle dalgún xeito o acceso á pista da aldea de
Cantoña para que non se converta no paso de camións para servizo de AUDASA. Debería
ademais controlarse o estado da pista que xa sufriu unha importante degradación.
3. Os veciños da aldea de Nespereira, en Luou, levan varios meses sen vitrina de anuncios do
Concello, polo que deben baixar expresamente ata o lugar de Paraxó para enterarse de
informacións que son importantes e necesarias para eles.
O Grupo Municipal do BNG solicita que, con urxencia se proceda a arranxar a vitrina de
anuncios que o Concello ten na aldea de Nespereira e que se asegure alí á colocación da
información oficial do Concello.
Pola Alcaldía se sinala que se pasará ós concelleiros que levan estes asuntos.
2º ROGO.
O Grupo Municipal do BNG de Teo, facéndose eco das queixas veciñais quere trasladar ó
grupo de goberno o malestar existente entre a cidadanía da urbanización dos Tilos polo
estado no que se atopa a beirarrúa que hai diante do colexio da devandita urbanización, en
concreto diante da unidade de infantil (3-6 anos). Tendo en conta que ó día pasan ducias de
cativos por esa beirarrúa solicitamos da equipa de goberno o arranxo da mesma o antes
posible. Xuntamos fotos das mesmas.
Pola Alcaldía se sinala que tedes razón e vaise limpar aquelo para estacionamento do colexio,
vaise facer isto.
3º ROGO.
O Grupo Municipal do BNG de Teo tivo coñecemento da solicitude feita por un grupo de nais
e pais da urbanización dos Tilos para que o goberno municipal adopte as medidas de
seguridade necesarias que permitan que o parque infantil da devandita urbanización poida
adaptarse ó Decreto 245/2003 que regula este tipo de instalacións (Rexistro de Entrada marzo
de 2006)
Sabemos que a Alcaldía tivo unha xuntanza con representantes deste colectivo de nais e pais
por este motivo, xuntanza na cal o alcalde mostrou un orzamento para o arranxo deste parque
infantil por valor aproximado de 30000 euros.
O Grupo Municipal do BNG solicita da Alcaldía:
1. Copia deste orzamento e nome da empresa a cal se lle encargou.
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2. Recoller nesta actuación proxectada, as opinións do grupo de nais e pais que presentaron o
escrito a través dos seus representantes coa finalidade de enriquecer o proxecto de arranxo do
parque infantil
3. Estudar a posibilidade de buscar liñas de financiamento europeo para conseguir que os
parques municipais do Concello poidan adaptarse á normativa existente antes do 2008.
Pola Alcaldía se sinala que o presuposto o ten o arquitecto técnico, quedouse de falar con eles
e está pedido e aprobado.
-. Preguntas por escrito do grupo municipal do BNG:
1ª: O Grupo Municipal do BNG de Teo tivo coñecemento a través de varios veciños do lugar
de depósitos de terra que, procedentes das obras da paralela á C-841 estaban tendo lugar na
zona de monte adxacente á urbanización dos Tilos.
Presentándonos no lugar observamos pequenos depósitos de terra e un depósito de
considerables dimensións con afectación da masa arbórea nas zonas de monte lindeiras ás
pistas de concentración parcelaria que desembocan na devandita urbanización.
1. ¿Tiña coñecemento o grupo de goberno destes depósitos incontrolados de terra?
2. ¿Autorizou os mesmos?
3. ¿Ten previsto adoptar algún tipo de mediada preventiva para que isto non aconteza e o
patrimonio natural do lugar non se vexa afectado?
Pola Alcaldía se responde que isto está respondido coa orde de paralización.
O Sr. Concelleiro Noriega Sánchez sinala que é a zona de monte do viveiro.
O Sr. Alcalde sinala que se enviará alí á Policía Local.
2ª: O Grupo Municipal do BNG de Teo tivo coñecemento de posibles actos de sabotaxe con
material inflamable nun proxecto urbanístico de envergadura no núcleo da Ramallosa. De ser
certa esta información o Grupo Municipal do BNG condena rotundamente este tipo de
actuacións e traslada ó grupo de goberno e ó Departamento de Urbanismo as seguintes
preguntas:
1. Ten coñecemento o responsable de urbanismo ou o señor alcalde do que aconteceu no
proxecto urbanístico Val da Ramallosa?
2. Ten algunha información sobre se isto ten relación con algún tipo de disputa urbanística?
3. Existe unha valoración pública de feitos graves?
4. En caso de existir coñecemento por parte das autoridades competentes, adoptouse algún
tipo de resolución desde o grupo de goberno?
Pola Alcaldía se responde que aquí chamaron estes señores dicindo que se colocasen
cócteles, que non chegaron a explotar e que está con iso a Garda Civil e agora teñen un garda
privado.
O Sr. Concelleiro Sisto Edreira pregunta verbalmente:
-. ¿Como está o tema da paralización de Vaamonde?.
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Pola Alcaldía se responde que o outro día se lle ensiñou o expediente ó Sr. e quedou
contento.
-.¿ As naves de coches que están ampliando en Milladoiro teñen licenza?. Pola Alcaldía se
sinala que agora mesmo o descoñezo, pódese ver mañán no Departamento de Urbanismo.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés fai os seguintes rogos e preguntas verbais:
-. O chamado punto limpo dos Verxeis desde hai certo tempo volveu a converterse nun
busaureiro, ¿como está iso?
O Sr. Alcalde responde que ten razón e que cando funcione o punto limpo do Concello se
tomarán medidas para evitar que se tire alí de todo.
-. Rogo que para os anuncios institucionais do Concello se utilicen dous medios de
comunicación, ou alomenos que se alternen.
-. ¿Como está o PXOM?. O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que o outro día saiu unha
información equivocada na Voz de Galicia, e calculamos que a contestación ás alegacións ata
setembro nada.
-. Que existen problemas de recollida de cans ceibos porque a empresa que o fai se non están
encerrados eles non están dispostos a estar correndo detrás deles.
-. Respecto da estrada Bertamiráns- A Ramallosa ó seu paso por Luou, ¿qué xestións fixo o
goberno municipal?. O Sr. Alcalde sinala que tivo unha reunión co Sr. Candela e verbalmente
díxolle que en principio ían respectar a decisión dos veciños.
-. A Escola Unitaria de Rarís parece que quere pecharse.
O Sr. Alcalde sinala que estiveron aquí veciños, chamei á Delegación Provincial e o Delegado
nin se puxo ó teléfono nin me chamou, non me recibe.
-. ¿Como está a lavadoiro de Sisto?.
Pola Alcaldía se responde que está adxudicado para amañar.
Abandoa neste intre ó salón de plenos o Sr. Concelleiro Noriega Sánchez.
O Sr. Concelleiro Tallón Mesías, pregunta verbalmente:
-. ¿Como está o tema dos paneis das eleccións?. Pola Alcaldía se responde que xa se mirará.
-. ¿Como está o tema dos locais públicos para as eleccións?. Pola Alcaldía se responde que o
máis posible é que vaian os mesmos do ano pasado.
-. ¿Como está o tema de apertura de pista en Xesta, que está sen abrir?. O Sr. Concelleiro
Castroagudín Valladares sinala que se fará.
-. ¿Como está a Ponte de Sestelo?. Pola Alcaldía se responde que comezarase cando teñamos
cartos, xa se fará.
O Sr. Concelleiro Conde Tarrío pregunta verbalmente:
-. A última casa do Concello de Teo en Pederira, ¿como está a masa común que hai alí?.
Reponde o Sr. Castroagudín Valladares que está permutada polas fincas de San Martiño, e
que o asunto viu ó Pleno.
-.¿Fixo algunha xestión no tema do valo do Castañal?. O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala
que a ver se se pode chegar a un acordo.
-. O sinal de Stop na estrada de Fixó a Carballal,¿ quen o mandou poñer?.
O Sr. Alcalde sinala que toma nota e se lle pasará á Policía Local para ver quen a puxo e se
está ben posta ou non.
E non habendo máis asuntos que tratar deuse por rematada a sesión sendo as quince horas e
sete minutos, de todo o que como Secretario certifico, de orde e co visto e prace do Sr.
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Alcalde, coas reservas do art. 206 do R.O.F., debendo remitirse copias en cumprimento do art.
56 da Lei 7/85, do 2 de abril.
Vº e Prace.
O Alcalde,
O Secretario,

Asdo. Armando U. Blanco Martínez.

Asdo. Javier Nieves González.
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BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA URXENTE DO PLENO DO
CONCELLO QUE TIVO LUGAR O DÍA 27 DE XUÑO DE 2006.
No salón de plenos da Casa Consistorial do Concello de Teo ( A Coruña ), sendo as dez horas
do día 27 de xuño de 2006, reuníronse en primeira convocatoria os señores concelleiros de
seguido relacionados, baixo a presidencia do Sr. Alcalde D. Armando U. Blanco Martínez, co
obxecto de celebrar sesión extraordinaria urxente correspondente ó día da data para a que
foron previamente citados.
SEÑORES ASISTENTES:
Alcalde-Presidente:
D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros:
D. Antonio Castroagudín Valladares.
D. Manuel R. Cajaraville Campos (con retraso).
D. Manuel Mata Iglesias.
D. Juan B. Aller Suárez.
D. Ramón Cea Ferreiro.
D. José Albino Vázquez Pallas.
D. Manuel Cao Fuentes.
D. Rafael Carlos Sisto Edreira.
Dª. Carmen Diéguez González.
D. Alexandre Leis Carlés.
D. Germán Antonio Conde Tarrío.
D. José Carlos Rego Jorge.
D. F. Manuel Parajó Liñares.
Non asisten:
D. Martiño Noriega Sánchez.
D. Xosé Ignacio Iglesias Villar.
D. Manuel Tallón Mesías.
Secretario:
D. Javier Nieves González, Secretario do Concello.
Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución do Pleno,
polo Sr. Alcalde declarouse público e aberto o acto, adoptándose os seguintes acordos
conforme á seguinte orde do día que figura na convocatoria:
1º) RATIFICACIÓN DA URXENCIA.
Dada conta da urxencia da convocatoria o Pleno do Concello por unanimidade dos trece
membros presentes dos dezasete que legalmente o compoñen, pertencentes ós grupos
municipais do PP (7), BNG (2), PSG-PSOE (3) e Mixto (1), acorda ratificala.
2º) APROBACIÓN DA PROPOSTA REFERENTE Ó CEMITERIO NA PARROQUIA DE
LUOU PROMOVIDO POLA AGRUPACIÓN VECIÑAL DO CAMPOSANTO DE LUOU.
Se incorpora neste intre ó Pleno o Sr. Concelleiro Cajaraville Campos.
Dada lectura por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, á proposta que transcrita di:
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Armando Blanco Martínez, Martiño Noriega Sánchez, Alexandre Leis Carlés e F. Manuel
Parajó Liñares, en nome do PP, BNG, PSdeG-PSOE e IN-Teo respectivamente na
Corporación Municipal do Concello de Teo presentan ante o Pleno do Concello a seguinte
proposta para a súa aprobación, se procede, polo trámite de urxencia:
A Sentenza do TSX de Galicia núm. 548/2006 de data 31 de maio de 2006, confirma a
Sentenza de 15 de decembro de 2004, do Xulgado do Contencioso-administrativo núm. 2 da
Coruña, que estimando o recurso formulado polo presidente do Padroado do Cemiterio de
Luou, anulou a autorización da Consellaría de Sanidade e Servizos Sociais de 20 de abril de
1999, para a construción dun Cemiterio na parroquia de Luou promovido pola Agrupación
Veciñal do Camposanto de Luou.
A Sentenza fundamenta a anulación da autorización, en que a Delegación Provincial da
Consellería, unicamente tivo en conta o informe emitido polo Servizo Provincial de Medio
Ambiente Natural, (que a Sala considera insuficiente aos efectos do apartado E) do artigo 51.1
do Decreto 134/1988) xa que non menciona nin razoa ningún dos parámetros que no citado
apartado se mencionan: informe xeolóxico favorable dos terreos, profundidade da capa
freática, dirección das correntes de auga subterráneas, permeabilidade do terreo e demais
características que acrediten que non hai perigo de contaminación de ningún establecemento
de auga.
Ante a gravidade social que para os veciños da parroquia de Luou supón a clausura do
cemiterio, no que desde a súa inauguración se realizaron numerosas inhumacións, o Pleno do
Concello de Teo insta aos órganos competentes da Administración da comunidade autónoma,
para que coa máxima urxencia proceda, conforme ao disposto na vixente Lei de réxime
xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común, a
solucionar as deficiencias do expediente de autorización co fin de que se emitan os informes
que se consideren precisos, e no seu caso, se indiquen, de ser necesarias, as medidas
correctoras precisas.
Debate: Non se produciu.
Votación e resultado:
Sometida a votación dáse o seguinte resultado:
Votos a favor:14, dos grupos municipais do PP(8), BNG(2), PSG-PSOE(3) e Mixto(1).
Votos en contra:0.
Abstencións:0.
Queda aprobada a proposta nos seus propios termos.
3º) DACIÓN DE CONTA DE RENUNCIA DUN CONCELLEIRO.
Dada conta do escrito de demisión como concelleiro asinado por D. Manuel Tallón Mesías
con DNI: 76.513.148-Z, concelleiro do grupo municipal do PSG-PSOE elixido nas eleccións
municipais de 2003 como compoñente da lista do PSG-PSOE no Concello de Teo no posto
número 2, de data 3 de xuño de 2006, con rexistro de entrada no Concello núm. 5232, do 3 de
xuño de 2006, polo que presenta a súa renuncia ó posto de concelleiro, e dada conta do
escrito asinado polo Portavoz do grupo municipal do PSG-PSOE de data 7 de xuño, con
rexistro de entrada no Concello núm. 5311, do 7 de xuño de 2006, polo que se comunica que
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D. Manuel Tallón Mesías sexa substituido pola persoa que lle sigue na lista do PSG-PSOE,
Dª. Sandra Riveiro Carro.
O Pleno do Concello por unanimidade dos catorce membros presentes dos dezasete que
legalmente o compoñen, pertencentes ós grupos municipais do PP (8), BNG (2), PSG-PSOE
(3) e Mixto (1), acorda:
1º) Tomar coñecemento do escrito de renuncia do cargo de concelleiro de D. Manuel Tallón
Mesías, concelleiro do PSG-PSOE.
2º) Indicar que a xuízo da Corporación a persoa á que lle corresponde cubrir a vacante é Dª.
Sandra Riveiro Carro, candidata núm. 5 das listas do PSG-PSOE nas últimas eleccións locais
do ano 2003.
3º) Remitir certificación deste acordo á Xunta Electoral Central para a expedición da
credencial acreditativa da condición de concelleira deste Concello.
E non habendo máis asuntos que tratar deuse por rematada a sesión sendo as dez horas e oito
minutos, de todo o que como Secretario certifico, de orde e co visto e prace do Sr. Alcalde,
coas reservas do art. 206 do R.O.F., debendo remitirse copias en cumprimento do art. 56 da
Lei 7/85, do 2 de abril.
Vº e Prace.
O Alcalde,
O Secretario,

Asdo. Armando U. Blanco Martínez.

Asdo. Javier Nieves González.
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BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DO CONCELLO QUE
TIVO LUGAR O DÍA 26 DE XULLO DE 2006.
No salón de plenos da Casa Consistorial do Concello de Teo ( A Coruña ), sendo as dez horas
do día 26 de xullo de 2006, reuníronse en primeira convocatoria os señores concelleiros de
seguido relacionados, baixo a presidencia do Sr. Alcalde D. Armando U. Blanco Martínez, co
obxecto de celebrar sesión ordinaria correspondente ó día da data para a que foron
previamente citados.
SEÑORES ASISTENTES:
Alcalde-Presidente:
D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros:
D. Antonio Castroagudín Valladares.
D. Manuel Mata Iglesias.
D. Juan B. Aller Suárez.
D. Ramón Cea Ferreiro.
D. José Albino Vázquez Pallas.
D. Manuel Cao Fuentes.
D. Martiño Noriega Sánchez.
D. Xosé Ignacio Iglesias Villar.
D. Rafael Carlos Sisto Edreira.
Dª. Carmen Diéguez González.
D. Alexandre Leis Carlés.
D. Germán Antonio Conde Tarrío.
D. José Carlos Rego Jorge.
Dª. Sandra Riveiro Carro.
D. F. Manuel Parajó Liñares.
Non asisten:
D. Manuel R. Cajaraville Campos.
Secretario:
D. Javier Nieves González, Secretario do Concello.
Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución do Pleno,
polo Sr. Alcalde declarouse público e aberto o acto, adoptándose os seguintes acordos
conforme á seguinte orde do día que figura na convocatoria:
1º) APROBACIÓN, SE PROCEDE, DOS BORRADORES DAS ACTAS DAS SESIÓNS DE
DATAS: 30.05.2006 E 27.06.2006.

Sometidos a votación o Pleno do Concello por unanimidade dos quince membros presentes
acorda aprobalos sen ningunha rectificación.
2º) TOMA DE POSESIÓN DE NOVA CONCELLEIRA DO PSG-PSOE.

Dada conta da credencial remitida pola Xunta Electoral Central de data 5 de xullo de 2006,
con rexistro de saída núm. 4603, do 11.07.2006, con rexistro de entrada no Concello núm.
6026, do 13.07.2006, de designación como Concelleira deste Concello en favor de Dª. Sandra
Riveiro Carro, en sustitución por renuncia de D. Manuel Tallón Mesías, do grupo municipal
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do PSG-PSOE, e téndose dado cumprimento pola interesada do disposto no art. 75.5 da Lei
7/85, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local e no art. 30 do RD 2568/1986, do 28
de novembro, e previa promesa de conformidade co disposto no RD 707/1979, do 5 de abril,
toma posesión do cargo de Concelleira desta Corporación, incorporándose ó Pleno.
O Sr. Alcalde dálle a benvida á Corporación.
3º) TOMA EN CONSIDERACIÓN DAS CONCLUSIÓNS DA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN
CONSTITUÍDA POR MOR DA DENUNCIA DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG POLA TALA DE
ÁRBORES EN FINCAS MUNICIPAIS.

Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, dáse lectura a acta da sesión celebrada pola Comisión
de Investigación por denuncia de tala de árbores en fincas municipais do Concello de Teo do
día 21 de xuño de 2006; igualmente dáse conta da existencia no expediente dun escrito de
conclusións que aportan o BNG e o PSG-PSOE para incorporar na acta final da Comisión de
Investigación do Concello de Teo sobre talas presuntamente ilegais do patrimonio municipal
co obxecto de ser remitidas á fiscalía, en cumprimento do acordo da Comisión que tivo
entrada no rexistro do Concello co número 5730, do 27.06.2006. Finalmente dáse lectura da
resolución da Alcaldía do 21 de xullo de 2006 pola que se cesa a D. Manuel R. Cajaraville
Campos nos seus cargos de Tenente de Alcalde e de membro da Xunta de Goberno Local do
Concello de Teo.
Debate:
O Sr. Concelleiro Noriega Sánchez sinala que quere darlle a benvida á nova Concelleira para a
defensa dos intereses veciñais e alégrome polo feito de ser unha nova muller na Corporación.
Respecto do asunto sinala que o BNG non ten vontade de axustar contas a día de hoxe,
máxime tendo en conta que fomos nós os que denunciamos no seu día; que se nos acusou de
ser francotiradores, de tirar tiros ó ceo, pero nós sempre facemos as cousas con rigor.
Continua sinalando que a Comisión traballou correctamente e demostrou que houbo varias
irregularidades, que a asunción de responsabilidades políticas é unha cuestión de ética
persoal, que quedou claro que desapareceu madeira dunha finca municipal e a relación directa
ou indirecta dunha empresa do Sr. Cajaraville na corta; engade que houbo situacións
absolutamente surrealistas na investigación dos feitos, que nós valoramos positivamente o
feito de que se solicite a dimisión da portavocía do PP e de Tenente de Alcalde, pero que o Sr.
Cajaraville debía ter presentado a dimisión como Concelleiro, porque unha empresa
participada polo Sr. Cajaraville interviu na corta, e remata sinalando que pensamos que o
camiño debía rematar coa dimisión como Concelleiro por parte do Sr. Cajaraville e cunha
explicación máis crítica por parte da Alcaldía.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que quere darlle a benvida á nova Concelleira engadindo
que me parece que é a primeira muller socialista que forma parte dunha corporación
democrática de Teo.
Sobre o asunto do que estamos a falar sinala que temos que falar de dúas cuestións, porque
como consecuencia disto hai unha grave crisis de goberno, que consideramos que o PP debe
explicar non só aquí, senón ante a cidadanía; creo que houbo amenazas por parte de
concelleiros do PP de pasarse ó grupo mixto e deben explicalo, deben explicar si se trata dun
pique persoal como dixo o Alcalde ou responde a outra cousa, a unha crisis de goberno, ou
ben explicar se existen contradiccións máis importantes no grupo de goberno, deben explicar
a ausencia hoxe aquí do Sr. Cajaraville e se foi cesado de forma voluntaria ou non.
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En segundo lugar sobre a actuación do Sr. Cajaraville dedúcese unha responsabilidade
política gravísima, que o Sr. Vázquez Pallas dixo no xornal que debe dimitir porque foi a súa
empresa a que talou os pinos, que a responsabilidade política do Sr. Cajaraville está asumida
polo PP e nós entendemos tamén que na resolución da Alcaldía de cese como Tenente de
Alcalde e membro da Xunta de Goberno está asumida a responsabilidade política;
entendemos que o Sr. Cajaraville debe renunciar a súa acta de Concelleiro e nós expresamos
publicamente a nosa petición de que o Sr. Cajaraville renuncie a acta de Concelleiro.
O Sr. Alcalde sinala que ás veces cando chama un medio de comunicación se di que poido
haber un pique persoal, pero sen pensar que vostedes van sacar despois iso, e de culebrón
nada, primeiro arreglen vostedes o seu galiñeiro; engade que o Sr. Cajaraville se falta hoxe
non sei porqué falta, que intentei falar con el e non o localicei e non sei se estará na praia ou
non.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que xa din a miña opinión nas conclusións reflexadas
na acta da Comisión de Investigación e me ratifico.
O S. Concelleiro Vázquez Pallas sinala que non teño ningún pique persoal co Sr. Cajaraville,
eu teño pique cunha empresa, engade que eu volvo a pedirlle a dimisión e renuncia a acta de
Concelleiro aquí no Pleno, pero non pode facelo persoalmente porque non está aquí.
O Sr. Alcalde sinala que o PP vai respectar o traballo da Comisión.
O Sr. Concelleiro Noriega Sánchez sinala que a Comisión traballou correctamente e que
demostrouse que había unha empresa vinculada ó Sr. Cajaraville, pero que hai máis cousas
porque houbo un ingreso de cartos pola corta de pinos e ninguén o autorizou, e ninguén
clarexou tampouco quen pediu as ofertas que apareceron pola corta e que estas cousas deben
clarexarse.
Engade o Sr. Concelleiro que debe existir ética no comportamento político e debe vostede Sr.
Alcalde solicitarlle a dimisión como Concelleiro, e remata sinalando que o seu goberno señor
Alcalde está a piques de morrer, teña vostede polo menos unha morta digna politicamente.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que as conclusións da Comisión de Investigación son
clarísimas:
1º) Que houbo un corte de madeira.
2º) Que foi a empresa do Sr. Cajaraville.
3º) Que existiu unha enaxenación ilegal de patrimonio municipal, da cal é vostede Sr. Alcalde
responsable.
Engade o Sr. Concelleiro que houbo unha corta de pinos e un ingreso nas arcas municipais e
vostede como Alcalde debe velar polo patrimonio do Concello; continua dicindo que nós non
nos ímos conformar con levar ó fiscal ó Sr. Cajaraville porque deben depurarse
responsabilidades políticas e penais tanto do Sr. Alcalde como do Sr. Cajaraville, e ó fisal
debe remitirse todo o sucedido, e que o PSG-PSOE fará todo o posible para que o fiscal
dispoña de toda a documentación e que houbo outros casos neste Concello nos que o PP non
respondeu da forma que se fixo aquí e que espera que responda da mesma maneira noutros
casos que van vir pronto ó Pleno.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que quere darlle a benvida á nova Concelleira. Engade
que a Comisión funcionou ben, que eu son amigo do Sr. Cajaraville e respecto da dimisión
como Concelleiro é unha cuestión persoal súa e eu non vou pedir a dimisión; engade que
cando hai un cese de cargos sempre hai algo de crisis pero non é para dicir que vai morrer
Teo, que vai desaparecer Teo; que un Concelleiro do PSG-PSOE foise e non se explicou, se
dixo que por motivos persoais e despois sabemos que era porque o querian poñer na lista no
número 5 e por problemas co Portavoz do grupo porque non convencia ó Portavoz na táctica
política do grupo no Concello, faga vostede autocrítica e despois falaremos.
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O Sr. Conde Tarrío sinala que Sr. Parajó é vostede un mentireiro.
O Sr. Concelleiro Vázquez Pallas sinala que non existiu crisis no goberno, que existiu un
enfrontamento por distinta visión dun asunto por parte de dúas persoas e o Concello seguiu
funcionando.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que cando hai un cese é unha crisis de goberno.
Votación e resultado:
O Pleno do Concello por unanimidade dos dezaseis membros presentes dos dazasete que
legalmente o compoñen, pertencentes ós grupos municipais do PP(7),BNG (4), PSG-PSOE(4)
e Mixto(1), acorda:
1º) Tomar en consideración as conclusións da Comisión de Investigación e en consecuencia
remitir todo o expediente ó Ministerio Fiscal xunto coas conclusións presentadas polos
grupos da oposición.
4º) APROBACIÓN DA CONTA XERAL DO PRESUPOSTO DE 2005.
Dada conta da proposta da Alcaldía que trascrita di:

Formulada e rendida a conta xeral do presuposto do Concello de 2005, e dictaminada
favorablemente pola Comisión Especial de Contas en sesión de data 31 de maio de 2006,
sometida a exposición pública durante o prazo de quince días hábiles consonte co art. 116 da
Lei 7/85, do 2 de abril, mediante anuncio no BOP. núm: 137, do 16 de xuño de 2006 e no
taboleiro de edictos do Concello e non presentándose durante dito prazo e os oito días hábiles
seguintes ningunha reclamación, reparo ou observación, segundo certificación de Secretaría
obrante no expediente, por esta Alcaldía proponse a adopción do seguinte acordo:
1º) Aprobar a conta xeral do presuposto do Concello de 2005.
2º) Consonte co art. 212 do RD Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto
refundido da Lei reguladora das facendas locais, rendir a conta xeral para a fiscalización
externa ó Tribunal de Contas ( Consello de Contas en Galicia ).
Debate:
O Sr. Concelleiro Sisto Edreira sinala que o voto do BNG vai ser contrario. Engade que
durante anos se levaba un control riguroso das contas e agora a nove meses das eleccións
pensamos que isto debe ser traballo dunha consultoría, que unha cousa é a formalidade e a
legalidade e outra é o que hai detrás, que son cousas como o que acabamos de discutir
anteriormente e a situación descuberta por esa comisión, que neste Concello pola madeira
presentaron tres ofertas en dous días, alguén as pediu, que pasa, que posiblemente alguén
autorizou o ingreso e desta forma autoriza a tala e se iso é así resulta que dentro do grupo de
goberno hai un delincuente.
Segundo tema: o tema da piscina; cando lle estamos dando a unha empresa un regalo de 900
millóns das antigas pesetas, que non vendeu ningún piso, e que se lle revalorizaron os chalés
en dous ou tres millóns das antigas pesetas cada un, entón que vamos a discutir das contas, na
comisión comprobamos que dúas empresas en concreto se reparten os contratos, as obras e
servizos se concentran en dúas empresas que levan todo, ir máis alá e ver se os números
cadran é traballo dunha auditoría que terá que facer o Concello.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que teñen dúas mocións relacionadas con isto: a petición
dun informe a Intervención e outra sobre as operacións de crédito; só voulle adiantar un
extracto do informe de Intervención feito moi recentemente que eu vin o pasado venres no
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que se di que se non se incrementa a xestión recadatoria pode complicarse facer fronte á
débeda, que non se cumpre o principio de estabilidade presupostaria e a Interventora plantexa
un novo plan de saneamento económico-financeiro, xa no primeiro ano do plan anterior, só
por isto nós votaremos en contra da conta xeral.
O Sr. Concelleiro Sisto Edreira sinala que as contas sempre cadran e senón se piden créditos,
que nós non somos contrarios á petición de créditos sempre que sexan para investimentos,
engadindo pobre de nós como suba o Euribor porque nos funde na miseria, engade que ás
veces para grandes obras de infraestructura hai que pedir créditos, e remata sinalando como
imos aprobar a conta xeral se as taxas se recadan de xeito ilegal , así no lixo que non se
recolle todos os días que a xente reclamará e deberá devolverse, e nós apoiaremos iso.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que confia en que se aproban a conta xeral aprobarán a
súa moción sobre solicitude de informe de Intervención, que esperamos o seu voto favorable.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que quero aclararlle ó Sr. Sisto que van só 15 chalés, e
que o tema do lixo xa o debatimos bastante, que nós onde non se recolle diraimente se cobra
30 euros e onde se fai todos os días 59 euros, vostede non di a verdade, que temos dúas
tarifas e onde gobernan vostedes teñen só un prezo de 59 euros, vostede está equivocado.
Engade o Sr. Concelleiro que nas contas o ano2004 había déficit e en 2005 hai superávit e
remata sinalando que se hai déficit vostedes critican e se hai superávit tamén.
O Sr. Alcalde sinala que as débedas, Sr. Leis, non me quitan o sono, mire como están os
concellos onde gobernan vostedes, mire para os concellos cercanos e que non lle imos
aprobar ningunha moción e que quere que faga se convenios asinados anteriormente en
materia de educación non se cumpren, viu o Delegado e non tivo nin a delicadeza de
invitarme.
Ós señores do BNG dicirlle que claro que os intereses van subir.
Votación e resultado:
Sometida a votación a proposta dáse o seguinte resultado:
Votos a favor:8, dos grupos municipais do PP(7) e Mixto(1).
Votos en contra:8, dos grupos municipais do BNG(4) e do PSG-PSOE(4).
Abstencións:0.
Realizada unha segunda votación ó abeiro do disposto no art. 100.2 do ROF e persistindo o
resultado de empate a oito, queda aprobado co voto de calidade da Alcaldía o seguinte acordo
consonte coa proposta:
1º) Aprobar a conta xeral do presuposto do Concello de 2005.
2º) Consonte co art. 212 do RD Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto
refundido da Lei reguladora das facendas locais, rendir a conta xeral para a fiscalización
externa ó Tribunal de Contas ( Consello de Contas en Galicia ).
5º) APROBACIÓN DA PROPOSTA DA ALCALDÍA SOBRE O PLAN DE PISCINAS CUBERTAS
CLIMATIZADAS 2005-2006 DA EXCMª. DEPUTACIÓN DA CORUÑA.

Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, dáse lectura ó dictame da Comisión Informativa de
Obras e Servizos.
Dada conta directamente da proposta dictaminada que ten o seguinte contido:
O Pleno do Concello en sesión de data 28 de outubro de 2005, adoptou o acordo de participar
no Plan de piscinas cubertas climatizadas 2005-2006 nos concellos da provincia con máis de
10.000 habitantes da Excma. Deputación Provincial da Coruña, cuxas bases se coñecen e
aceptan na súa totalidade, e solicitándose a realización do investimento que se indica de
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seguido: Proxecto para a construción dunha piscina municipal, redactado polos arquitectos D.
Ignacio Soto González e Dª. Ana I. Piñeiro Esperante, proxecto que foi aprobado co seguinte
financiamento:
Financiamento:
Achega Concello:
Achega Deputación:
TOTAL:

2.005.
0.
300.000.
300.000.

2.006.
0.
1.200.000.
1.200.000.

TOTAL.
0.
1.500.000.
1.500.000.

Resultando que a Excmª. Deputación da Coruña mediante escrito do 2 de marzo de 2006, con
rexistro de saída núm. 1199, do 07 de marzo de 2006, devolve o proxecto ó Concello para que
sexa corrixido, para atender ás observacións que sobre o proxecto se recollen nos informes
técnicos de supervisión, e presentado novo proxecto polos arquitectos autores do mesmo
atendendo ás observacións requiridas pola Deputación, por esta Alcaldía proponse
complementar o acordo plenario do 28 de outubro de 2005, nos seguintes termos:
1º) Aprobar o proxecto denominado: Proxecto básico e de execución para a construción
dunha piscina municipal cuberta, de data xuño de 2006, redactado polos arquitectos D.
Ignacio Soto González e Dª. Ana I. Piñeiro Esperante, cun presuposto de execución por
contrata de: 1.800.000 euros.
2º) Aprobar o seguinte financiamento para a realización deste investimento:
Financiamento:
Achega Concello:
Achega Deputación:
TOTAL:

Ano 2005.
0 euros.
300.000 euros.
300.000 euros.

Ano 2006.
300.000 euros
1.200.000 euros.
1.500.000 euros.

TOTAL.
300.000 euros.
1.500.000 euros
1.800.000 euros.

Debate:
O Sr. Alcalde sinala que enviouse o proxecto á Deputación e dixeron que había que
incrementar o orzamento porque levaba un ximnasio e dixeron que non chegaban os cartos
para facer a obra e houbo que facer un novo proxecto que se trae aquí que leva un ximnasio
completo e temos consignación.
O Sr. Concelleiro Noriega Sánchez sinala que nos gustaría que o explicaran o Alcalde ou o Sr.
Parajó; engade que este grupo está a favor dunha piscina climatizada no Concello de Teo,
pero non do fomento da especulación e do oscurantismo, que vai ir en terreos cedidos por
unha urbanización que está sen vender, punto primeiro, estamos revalorizando ese proxecto
urbanístico sen recibir ningunha contraprestación, pero ademais nós ímos asumir unha
mellora de 300.000 euros polo Concello e xa se lle falou por Sisto da revalorización e aclarou
vostede que son só 15 chalés; piscina climatizada si, revalorización encuberta non, ¿pero que
queren?, e remata sinalando que están facendo unha política de terra queimada e díganme un
concello que faga algo como isto.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés pregunta, ¿de qué partida saen os cartos?, e engade que a
Deputación non enviou o proxecto de volta para aquí, a decisión do incremento foi feita por
vostede; despois se explica unha foto do Alcalde e Parajó en Barcelona con promotores desa
urbanización supoño que invitados polo Sr. Niñerola, pero ademais agora co diñeiro do
Proder teñen tomada a decisión de poñer neses terreos a escola infantil, é unha auténtica
vergoña, e por último dicirlle que ó final Sr. Alcalde o grupo socialista tiña razón, poque había
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un gravame sobre a finca, e que xa Rianxo e Porto do Son están construíndo as súas piscinas
e o Concello de Teo está un ano despois resolvendo os problemas de titularidade.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que os veciños de Teo non entenden que dous grupos
municipais de Teo non queiran a piscina, que un vai a cadena Ser a dicir que non temos os
terreos e contacta coa Deputación para que non vaia adiante, din que queren que se faga pero
non aquí, porque non queren dicir ós veciños onde a queren levar; engade que en Ames a
piscina de Bertamiráns fíxose na Telleira, que se inaugurou hai un mes e no centro dunha
urbanización que se está a facer aínda, e no Milladoiro tamén vai noutro sitio onde todavía
tampouco se comezou a urbanización e remata sinalando que o tema da piscina é claro, podía
facerse en Calo, pero estes terreos están cedidos e están no centro do Concello, que é A
Ramallosa.
O Sr. Concelleiro Noriega Sánchez pregunta, ¿que moto nos quere vender Sr. Parajó?, ¿que
contraprestacións temos nós aquí?, que é un pelotazo encuberto, ¿que me está a dicir?, que
nós temos que tragar que se esté revalorizando un proxecto urbanístico privado con piscina e
escola infantil sen contraprestacións, isto cheira, aquí hai intereses urbanísticos ocultos, quen
non vai ceder terreos para unha piscina e ximnasio, deixese de vender motos, e remata
sinalando que todos os grupos da Corporación queren a piscina.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que quere facer unhas puntualizacións, que no programa
electoral do PP non hai ningunha reivindicación de piscina climatizada, e que no do INTEO se
falaba de climatización de todas as piscinas do Concello.
Engade o Sr. Concelleiro que vostedes dixeron que no anterior mandato o Sr. Torres Colomer
ofreceulles facer unha piscina e vostedes a rexeitaron por un campo de fútbol con herba
artificial e consta en acta.
En terceiro lugar que hai unha moción do PSG-PSOE que foi rexeitada por vostedes e
pregunta, ¿quen está en contra da piscina climatizada?
Engade que a pesar de todo isto votaremos a favor por responsabilidade política e non me
diga que o centro do Concello é esta urbanización porque aquí cerca hai fincas propiedade do
Concello, e o colmo é colocar aí tamén a escola infantil.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que como van vostedes votar en contra dunha piscina
que é necesaria para os veciños, me gusta que recapaciten, e engade que vostedes presentaron
a súa moción sobre a piscina porque sabían que a Deputación ía sacar o plan para os tres
concellos.
O Sr. Alcalde sinala que quere preguntar a Secretaría se a Deputación enviou un escrito
devolvendo o proxecto. Por Secretaría se informa que si.
O Sr. Alcalde sinala que se podemos ímos levar adiante a escola e que o centro de saúde a
finca a cedeu a Consellería, que A Ramallosa é o centro do Concello, e que dos convenios
asinados co anterior goberno non se supo nada e que a piscina é para todos os veciños de Teo
e remata sinalando que vostede cando se enterou na Deputación do tema das piscinas xa
presentou unha moción.
Votación e resultado:
Sometida a votación a proposta dictaminada dáse o seguinte resultado:
Votos a favor:12, pertencentes ós grupos municipais do PP(7), PSG-PSOE(4) e Mixto(1).
Votos en contra:4, do grupo municipal do BNG(4).
Abstencións:0.
Queda aprobada a proposta da Alcaldía nos seus propios termos.
En explicación de voto o Sr. Concelleiro Noriega Sánchez sinala que opóñense a avalar unha
operación urbanística privada con cartos públicos.
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6º)

APROBACIÓN

DA

PROPOSTA

DA

ALCALDÍA

SOBRE

MODIFICACIÓN

DO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE DETERMINADAS PRAZAS.

Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, dáse lectura ó dictame da Comisión Informativa de
Réxime Inetrno e Persoal.
Dada conta directamente da proposta dictaminada que ten o seguinte contido:
No cadro de persoal incluido como anexo ó orzamento do Concello para 2006 obsérvase
unha falta de adecuación dos complementos específicos asignados a determinadas prazas:
concretamente ás prazas de Gardas da Policía Local cubertas neste momento en propiedade e
encadradas no grupo D, teñen un complemento específico de: 9.419,70 euros ó ano, inferior ó
asignado ás prazas do mesmo vivel de Administración Xeral. O mesmo ocurre coas prazas
vacantes, tanto a de Cabo da Policía Local como as de Gardas creadas neste ano.
O complemento específico segundo dispón o artigo 4 do RD 861/1986, do 25 de abril, polo
que se establece o réxime de retribucións dos funcionarios de administración local, está
destinado a retribuir as condicións particulares dalgúns postos de traballo en atención á súa
especial dificultade técnica, dedicación, incompatibilidade, responsabilidade, perigosidade ou
penosidade. O establecemento ou modificación do complemento específico esixirá, con
carácter previo, que pola Corporación se efectúe unha valoración do posto de traballo
atendendo ás circunstancias expresadas.
Os complementos específicos asignados ós distintos postos de traballo deben gardar unha
proporcionalidade obxectiva en función do contido dos mesmos. A este respecto obsérvase
que no cadro de persoal que foi aprobado xunto co orzamento do 2006 figuran os postos de
Gardas da Policía Local, encadrados no grupo D cun nivel de complemento específico
inferior ós demais postos de funcionarios do mesmo grupo.
As prazas de Gardas da Policía Local están suxeitas a un réxime especial de responsabilidade
(exercicio de autoridade), e perigosidade (uso de armas e actuacións relativas ó orde público),
que deben ser obxecto dunha adecuada compensación económica reflectida no seu
complemento específico. Considera esta Alcaldía polo tanto que procede aprobar unha
revalorización de tal concepto retributivo, establecendo a adecuada proporcionalidade con
respecto ós demais postos de traballo da Corporación.
En base ó exposto sométese o Pleno proposta de adecuación dos complementos específicos
das prazas de Gardas da Policía Local, contemplando só as que neste momento están
cubertas en propiedade, para evitar superar a consignación orzamentaria asignada a este
concepto, así como a de Cabo, por motivos obvios, xa que de proporcionalidade se trata.
Vistos os informes de Secretaría e Intervención obrantes no expediente solicitados por
proposta desta Alcaldía do 16 de maio de 2006, por esta Alcaldía proponse a adopción do
seguinte acordo:
1º) Aprobar inicialmente a modificación do complemento específico da praza de Cabo da
Policía Local que quedaría nun importe para o ano 2006 de:12.700 (doce mil setecentos
euros).
2º) Aprobar inicialmente a modificación do complemento específico das catro prazas de
Gardas da Policía Local actualmente cubertas en propiedade, que quedaría nun importe para
o ano 2006 de:12.180 (doce mil cento oitenta euros).
3º) Someter o expediente a información pública polo prazo de quince días hábiles a efectos de
reclamacións mediante publicación de edicto no BOP e no taboleiro de edictos do Concello e
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no suposto de non presentarse reclamacións se considerará definitivamente aprobado o
acordo.
Debate:
O Sr. Concelleiro Sisto Edreira sinala que teño serias dúbidas sobre se abandoar o Pleno antes
de tratar os asuntos, non entendo nada do que está pasando aquí, que comprendo ó Sr.
Alcalde e ó Sr. Parajó e incluso ó Sr. Vázquez Pallas por disciplina de partido; porque aquí
algúns veñen a dar conferencias e despois votar outra cousa, engadindo que xa cando
aprobamos o presuposto o dixemos e non estamos por castigar ós policías locais.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que compartimos que este tipo de cousas debía ser
tratado nun contexto de política global, que na relación de postos de traballo é onde hai que
solventar estes problemas de tipo económico e votaremos a favor.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que eu abstívome na comisión informativa e que é
verdade que os policías locais teñen perigosidade nas súas funcións, pero dubido que neste
momento os policías locais de Teo sexan merecedores deste incremento, e que habería que
esperar ó próximo presuposto para subirlle o complmento, pero eu non me meto coas
nóminas dos funcionarios.
O Sr. Alcalde sinala que detectouse un erro nas nóminas e para compensar e como teñen
varios motivos legais para o incremento faise deste xeito.
Votación e resultado:
Sometida a votación a proposta dictaminada, dáse o seguinte resultado:
Votos a favor:15, dos grupos municipais do PP(7), BNG(4),e PSG-PSOE(4).
Votos en contra:0.
Abstencións:1, do grupo Mixto.
Queda aprobada a proposta da Alcaldía dictaminada nos seus propios termos.
7º) MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP SOBRE PLAN NO SECTOR LEITEIRO.

Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, dáse lectura ó dictame da Comisión Informativa de
Agricultura e Medio Ambiente.
Dada conta directamente da moción dictaminada que ten o seguinte contido:
Nestes días séguese a tramitar polo Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación (MAPA)
o proxecto do Plan de Reestruturación do Sector Produtor Leiteiro. Coa súa redacción actual
o plan é claramente prexudicial para o sector galego e favorece a outras Comunidades
Autónomas. As noticias da reunión da Ministra cos Conselleiros das Comunidades
Autónomas (CC.AA.) na Conferencia Sectorial de Agricultura e Desenvolvemento Rural, e as
informacións posteriores anuncian un acordo político sobre o proxecto e confirman as peores
previsións para Galicia.
O proxecto do Plan prexudica a Galicia porque impide que a cota leiteira siga medrando en
Galicia ó ritmo que viña facendo nos últimos anos. Isto vai ocorrer porque, por unha parte se
prohibe a libre compravenda de cota non só en Galicia, senón tamén noutras CC.AA., e
Galicia foi nos últimos anos a Comunidade Autónoma que máis cota comprou noutras
Comunidades; e por outra parte, no reparto da cota que o Ministerio compre noutras CC.AA.,
Galicia só vai poder acceder ó 20% da mesma, quedando o restante 80% na Comunidade de
orixe. Isto, o ano pasado, con outro goberno na Xunta de Galicia non foi permitido, e Galicia
recibiu a maioría da cota que o Ministerio adquirira noutras CC.AA.
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Os produtores galegos, con fortes investimentos nos últimos anos verán condicionada a súa
competitividade futura ós criterios políticos que manexe o MAPA en cada momento, coa
connivencia da actual Xunta de Galicia.
Polo que someto a consideración do Pleno o seguinte acordo:
Instar ó Presidente da Xunta de Galicia e ó Conselleiro do Medio Rural a que defendan con
lealdade e eficacia os intereses do sector leiteiro galego. En concreto, que consigan que Galicia
poida seguir medrando na súa cota leiteira ó ritmo que o viña facendo nos últimos anos. Para
iso deberían facer todas as xestións posibles para que os gandeiros galegos poidan optar a
toda a cota leiteira que se libere noutras Comunidades Autónomas, nas mellores condicións
para as explotacións galegas.
Debate:
Auséntase do salón de plenos o Sr. Concelleiro Leis Carlés.
O Sr. Concelleiro Sisto Edreira sinala que están a favor se se emenda no seguinte senso: Instar
ó Goberno do Estado, e trasladarllo ó Goberno Galego e á Consellería de Medio Rural, á
defensa dos lexítimos intereses do sector lácteo galego. En concreto, que se garanta que
Galicia poida seguir medrando na súa cota leiteira ó ritmo que o viña facendo nos últimos
anos. Para o que se deberán facer todas as xestións posibles para que os gandeiros galegos
poidan optar ó aumento de cota a través dun plan de reestruturación que siga os criterios
sociais dos anos anteriores e que fixe un prezo de referencia para a transferencia de cotas; que
se acepta polo PP.
O Sr. Concelleiro Conde Tarrío sinala que o texto da moción é simplón porque están a
distorsionar a realidade para obter réditos electorais, que o plan de 2005 permitiu un gran
aumento da cota, que os seus cargos políticos en Madrid din que se fixo para Galicia e
vostedes din aí que o plan actual é prexudicial para Galicia e está feito para outras
Comunidades Autónomas, sexan coherentes, e remata sinalando que vou propoñerlles unha
serie de emendas en defensa de Galicia e dos seus produtores de leite, que lle entrega ó Sr.
Vázquez Pallas, quen sinala que non aceptamos o que solicitan porque xa que producimos o
50% debemos ter a cota láctea. O Sr. Concelleiro Conde Tarrío sinala que coa emenda están
intentando buscar un consenso, isto é un oportunismo político, se se perdía cota porque non
o pediron antes.
Votación e resultado:
Sometida a votación a moción coa emenda in voce do BNG aceptada polo PP, dáse o
seguinte resultado:
Votos a favor:12, dos grupos municipais do PP(7), BNG(4), e Mixto(1).
Votos en contra:3, do grupo municipal do PSG-PSOE(3).
Abstencións:1, do Sr. Concelleiro Leis Carlés ó abeiro do disposto no art.100 do ROF.
Queda aprobado o seguinte acordo:
Instar ó Goberno do Estado, e trasladarllo ó Goberno Galego e á Consellería de Medio Rural,
á defensa dos lexítimos intereses do sector lácteo galego. En concreto, que se garanta que
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Galicia poida seguir medrando na súa cota leiteira ó ritmo que o viña facendo nos últimos
anos. Para o que se deberán facer todas as xestións posibles para que os gandeiros galegos
poidan optar ó aumento de cota a través dun plan de reestruturación que siga os criterios
sociais dos anos anteriores e que fixe un prezo de referencia para a transferencia de cotas.
8º) MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP SOBRE OS CENTROS DE INFORMACIÓN ÁS
MULLERES.

Se reincorpora ó Pleno o Sr. Concelleiro Leis Carlés.
Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, dáse lectura ó dictame da Comisión Informativa de
Obras e Servizos.
Dada conta directamente da moción dictaminada que ten o seguinte contido:
No seu día, a Xunta de Galicia, en colaboración cos concellos galegos, constituíu a rede de
Centros de Información ás Mulleres (CIM), que permitiu dispoñer dun sistema pioneiro no
conxunto do Estado e que supuxo un notable avance a prol das políticas de igualdade.
Non obstante, a principios deste ano a Vicepresidencia da Xunta de Galicia decidiu efectuar
unha sorte de reconversións nestes CIM, coa intención, segundo se declarou, de estender a
rede a máis concellos, obxectivo no que se dixo tamén que colaborarían as Deputacións.
Colaboración que, como estas manifestaron inmediatamente, nin sequera se lles chegou a
formular por parte da Xunta de Galicia.
Logo de case catro meses de espera no que os concellos tiveron que asumir en solitario o
custo destes CIM, atopámonos con que a Xunta de Galicia propón agora a sinatura dun
convenio redactado dun xeito unilateral, e absolutamente á marxe dos mecanismos
negociadores do pacto local co que, en definitiva se pretende comarcalizar os CIM existentes,
mediante a creación duns chamados puntos de información que, en realidade non supoñen na
práctica outra cousa que desprazar ós funcionarios e funcionarias dos CIM dúas horas por
semana a estes novos concellos.
Ademais, de acordo co convenio elaborado pola Xunta, o custo destes puntos de información
deberá ser asumido en solitario polos concellos nos que se creen estes puntos.
Con todo, con esta actuación a Vicepresidencia da Xunta de Galicia pretende dar a entender
que o servizo que proporcionan os CIM se estende a toda Galicia, cando en realidade, só se
garante un servizo de dúas horas semanais e nin un só euro de inversión a maiores por parte
da Xunta.
Polo tanto, ante a situación, proponse ó Pleno a adopción do seguinte acordo:
1. Solicitar á Vicepresidencia de Igualdade e Benestar que achegue ós concellos, agora mesmo
titulares dun CIM, as cantidades necesarias para o seu funcionamento, tal e como se viña
facendo ata o de agora, posibilitando deste xeito a prestación deste servizo fundamental
2. Instar á Vicepresidencia de Igualdade e Benestar a que, no marco do Pacto Local dialogue
cos representantes dos concellos para arbitrar de común acordo medidas que permitan
estender o servizo que prestan os CIM ó resto dos concellos galegos, desbotando, desde logo,
iniciativas que pasen polo asinamento de convenios redactados dun xeito unilateral e sen
ningunha previsión de financiamento por parte da administración autonómica.
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3. Darlle traslado do presente acordo á Vicepresidencia de Igualdade e Benestar da Xunta de
Galicia
Debate:
O Sr. Concelleiro Iglesias Villar sinala que ata agora había subvencións ós concellos de xeito
máis ou menos clientelar sen que houbese rede de servizos, engade que a moción é de tipo
xenérico e teño entendido que desde o CIM de Teo vaise prestar servizo noutros concellos.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés pregunta, ¿cando foi creado o CIM ?, porque o único que existe
é un acordo da Xunta de Goberno de iniciar os trámites para a súa creación, ¿cando decretou
vostede a creación deste centro?, ¿onde está o decreto ou acordo da Xunta de Goberno onde
vostede designe a unha directora e a unha abogada?,¿onde están os contratos ou as
vinculacións laborais destas persoas porque vostede informou que había dúas persoas, ¿onde
está a partida no presuposto para facerlle fronte a este CIM?. En definitiva e como conclusión:
que é unha moción de partido, que non ten ningunha viabilidade no Concello de Teo, porque
aquí ten unha existencia ficticia ou documental.
O Sr. Concelleiro Iglesias Villar sinala que o CIM de Teo está acreditado ante a Xunta de
Galicia, e que o sistema de comarcalización dos CIM é correcto para garantir este servizo a
todas as mulleres de Galicia e que o financiamento vai cambiar, e remata sinalando que
evidentemente non ímos apoiar a moción.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que non hai decreto de creación do CIM, non hai
memoria de actividades, non hai vontade política para que este centro funcione, só vontade de
buscar recursos para unha persoa que coñece vostede, e remata sinalando que non hai
vontade política porque vostede non destacou pola defensa das mulleres.
O Sr. Alcalde sinala que respecto do de mentir se verá despois e respecto diso de que eu non
me distingo pola defensa das mulleres dáme a pinta de que é vostede o que non o fai, eu sí.
Votación e resultado:
Sometida a votación a moción dictaminada, dáse o seguinte resultado:
Votos a favor:8, dos grupos municipais do PP(7) e Mixto(1).
Votos en contra:8, dos grupos municipais do BNG(4) e do PSG-PSOE(4).
Abstencións:0.
Realizada unha segunda votación ó abeiro do disposto no art. 100.2 do ROF e persistindo o
resultado de empate a oito, queda aprobada co voto de calidade da Alcaldía a moción nos
seus propios termos.
9º) MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP SOBRE OS PARQUES EÓLICOS SINGULARES.

Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, dáse lectura ó dictame da Comisión Informativa de
Obras e Servizos.
Dada conta directamente da moción dictaminada que ten o seguinte contido:
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Por resolución da Consellería de Innovación, Industria e Comercio, de data de 24 de maio de
2005 (DOG de 8 de xuño de 2005) foron admitidas a trámite as solicitudes formuladas no seu
momento por 114 concellos galegos para a instalación dun parque eólico singular.
A partir dese momento a maior parte deses concellos comezaron coas actuacións necesarias
para, unha vez obtida a autorización, poder poñer en marcha canto antes estes parques eólicos
e beneficiarse dos importantes recursos que se xerarían para as arcas municipais e, polo tanto,
para a mellora dos servizos que se prestan ós veciños.
Non obstante, o 19 de abril de 2006, case un ano despois de terse admitidas a trámite as
solicitudes, a Consellería de Innovación e Industria, sen mediar aviso previo decidu revisar de
oficio todas as actuacións e, en consecuencia, suspender os trámites que estaban en marcha
para autorizar os parques eólicos singulares.
Esta decisión da Consellería adoptouse ademais sen ningunha consulta previa ós concellos,
feito especialmente grave se consideramos que, no marco do pacto local se constituíra a
chamada Comisión de Enerxía Eólica, coa misión de discutir todas as cuestións que nesta
materia afectasen á Xunta e ós concellos; con todo, esta comisión foi ninguneada pola Xunta,
e tampouco foi convocada para falar dese tema.
O certo é que agora se abre un período de incerteza no cal os concellos de todas as cores
políticas que estaban tramitando un parque eólico singular non saben o que finalmente
ocorrerá con eles –se se lles conservan os seus dereitos e se todos os trámites e previsións que
ata agora fixeran servirán finalmente para algo- polo tanto proponse ó Pleno a adopción dos
seguintes acordos:
1. Recoñecer os dereitos que asisten ós concellos afectados a obter unha resolución expresa
respecto do procedemento de autorización dun parque eólico singular que tiñan en marcha e
que foi suspendido por Resolución da Consellería de Innovación e Industria de 19 de abril de
2006.
2. Instar, en consecuencia, á Xunta de Galicia para que arbitre as medidas necesarias para o
mantemento deste dereito que, en todo caso, debe terse en conta nas actuacións que en
materia de enerxía eólica e dereitos eólicos se puideran adoptar nun futuro por parte da
Administración Autonómica.
3. Darlle traslado do presente acordo á Consellería de Innovación e Industria.
Debate:
O Sr. Concelleiro Sisto Edreira sinala que ás veces os grupos políticos teñen razón ó presentar
mocións, pero que o Concello debería estar implicado; máis difícil resulta implicar ó Concello
de Teo sobre os feitos acontecidos, que no seu día foron admitidas a trámite algunhas
solicitudes, pero que isto non da dereito algún, posteriormente foron revisados de oficio pola
Xunta e o comunica, lóxico pois hai ademais un cambio de goberno, e que os parques eólicos
singulares teñen características moi específicas e evidentemente deben ser obxecto de revisión
porque non son para vender enerxía, senón para consumo do Concello.
Votación e resultado:
Sometida a votación a moción dictaminada dáse o seguinte resultado:
Votos a favor: 8, dos grupos municipais do PP(7) e Mixto(1).
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Votos en contra:8, dos grupos municipais do BNG(4) e do PSG-PSOE(4).
Abstencións:0.
Realizada unha segunda votación ó abeiro do disposto no art. 100.2 do ROF e persistindo o
resultado de empate a oito, queda aprobada co voto de calidade da Alcaldía a moción nos
seus propios termos.
10º) MOCIÓN DO BNG SOBRE O FUNCIONAMENTO DA POLICÍA LOCAL DE TEO.

Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, dáse lectura ó dictame da Comisión Informativa de
Réxime Interno e Persoal.
Dada conta directamente da moción dictaminada que ten o seguinte contido:
Dende hai máis de cinco anos no Concello de Teo contamos cunha Policía Local propia.
Durante todo este tempo resulta evidente que non se tomou ningún tipo de medida de
carácter organizativo neste departamento, a pesar de dúas iniciativas presentadas polo BNG
no 2002 e 2004. Así mesmo, o descoñecemento dentro dos veciños sobre o servizo que pode
prestar a Policía Local é elevado. Tampouco se coñece a figura dun responsable político no
grupo de goberno que marque prioridades e directrices no funcionamento deste
departamento, dando a sensación de funcionar, moitas veces, por capricho de diversos
membros do grupo de goberno.
Neste senso, resulta curioso o feito de que a día de hoxe a Policía Local non teña realizado
ningunha denuncia por infraccións de tráfico en vía urbana despois de que o Alcalde
recoñecese en Pleno hai ano e medio que a Policía “está para avisar e non para sancionar”, e
así lle fora transmitido á mesma. Este feito choca gravemente cunha das competencias da
Policía Local recoñecida na LOFCS (Lei orgánica de corpos e forzas de seguridade) que
recoñece que unha das funcións atribuídas a este corpo é a de “ordenar, sinalizar e dirixir o
tráfico no núcleo urbano de acordo coas normas de circulación”.
Hai que sinalar neste sentido, outra inxerencia política que limita a funcionalidade da Policía
Local e que aparece recollido no documento con rexistro de saída municipal 1568 (maio) no
cal, o responsable de urbanismo (sr. Parajó) incapacita á Policía Local para a realización de
informes urbanísticos sen o consentimento previo do responsable do departamento, o Alcalde
ou o técnico do mesmo. Este feito volve a chocar cunha das competencias da Policía Local
recollidas na LOFCS (Policía administrativa), e deixa en dúbida a vontade fiscalizadora do
cumprimento da legalidade urbanística por parte do seu máximo responsable (sr. Parajó). Isto
é aínda máis preocupante se temos en conta que no Concello non existe ningunha equipa
técnica que fiscalice no terreo os incumprimentos urbanísticos.
As competencias que a lei lle outorga á Policía Local son importantes. Desde o grupo
municipal do BNG somos conscientes da escaseza de persoal para prestar un servizo
ininterrompido durante as 24 horas, pero isto non xustifica a infrautilización que se está a
facer dun departamento que mantemos con cartos públicos.
Por estes motivos, o grupo municipal do BNG propón a adopción do seguinte acordo:
1. Elaborar, nun prazo dun mes, un bando da Alcaldía no que se informe das competencias,
horarios e teléfonos de contacto da Policía Local de Teo.
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2. Convocar en 15 días unha comisión especial (constituída por representantes dos distintos
grupos de maneira proporcional á súa representación na Corporación), para redactar un
regulamento sobre a Policía Local que deberá ser ratificado polo Pleno do Concello nun prazo
límite de dous meses despois da adopción deste acordo.
3. Activar o proceso de contratación das prazas para a Policía Local previsto nos orzamentos
deste ano.
Debate:
O Sr. Concelleiro Noriega Sánchez sinala que sobre este tema presentaron varias mocións e
que non é de recibo que soamente existan catro policías, dous de baixa e dous de vacacións,
que non exista policía na fin de semana e que non exista un acordo tampouco sobre o propio
funcionamento da policía local; engade que o que se di no relatorio de feitos sobre o Sr.
Parajó é así, que o Alcalde xa dixo que a policía local estaba para informar e non para
sancionar, que iso é unha clara inxerencia inxustificada. O Sr. Alcalde sinala que iso non é así.
O Sr. Conceleiro continua sinalando que ademais o Alcalde limita as súas funcións en materia
de urbanismo, que é unha inxerencia política que consideramos impresentable.
O Sr. Alcalde sinala que el dixo que a policía debe avisar polo problema dos coches dos Tilos,
poñendo unha nota.
O Sr. Concelleiro Noriega Sánchez sinala que todo isto é consecuencia da inexistencia dun
regulamento, que o Sr. Concelleiro de Urbanismo entra dentro das competencias da Alcaldía,
explíquemelo vostede; engade que non existe ningún tipo de denuncia por infracción de
tráfico, que mensaxe enviamos: non corra tanto señor, e engade que valeirar de contido a
moción non me parece correcto e que non entendo que o Sr. Vázquez Pallas quera lavarlle a
cara a estes dous señores.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que as comisións informativas están para algo, que aquí
se está visualizando a crisis aberta no grupo de goberno.
Engade que o PSG-PSOE o 16 de marzo de 2005 presentou unha moción onde pediamos a
creación de prazas, a adecuación do funcionamento mediante un regulamento e tamén
dotalos de material para que poidan realizar as súas funcións, e foi rexeitada polo grupo de
goberno. Continua sinalando que os problemas da policía local son tres:
-. Insuficiencia de persoal, incluso agora mesmo non hai.
-. Carencia de recursos materiais.
-.Intromisións intolerables no labor da policía local.
Engade que presentamos unha pregunta e xa nos dirá vostede que está pasando, porque
sempre no medio destas cuestións está o Sr. Parajó, e remata sinalando que Sr. Pallas o
problema non o teñen no Sr. Cajaraville, o teñen noutro lado.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que ó Sr. Noriega quero dicirlle que o único que se lles
dixo é que fixeran inspeccións urbanísticas cando se lles ordenase.
O Sr. Concelleiro Vázquez Pallas sinala que non hai crisis no PP de Teo e respecto do asunto
do policía local que pediu unha ambulancia, que si un policía local por botarlle unha bronca
pide unha ambulancia, dubido que estea habilitado para poder ser policía local.
Remata sinalando que o PP presenta unha emenda á moción no senso de comprometermos
no próximo Pleno a ter o regulamento.
O Sr. Concelleiro Noriega Sánchez sinala que en principio unha asistencia sanitaria a unha
persoa non debe traerse a un debate público; ímos manter a nosa moción, porque se o vai
facer o equipo de goberno no seu momento nos posicionaremos, e queremos que conste o
tema das inxerencias políticas, e sinala que vostede Sr. Parajó non ten límite á hora de
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flexionar a lei. Remata sinalando que mantemos a nosa moción e se hai vontade política
vostedes deberán traer o regulamento.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que por coherencia ímos votar a favor, e que cando se
fala de inxerencia política hai dúas cuestións:
En primeiro lugar que as inxerencias políticas do Sr. Parajó están en relación con infraccións
urbanísticas, que é unha política de arbitrariedades, porque se realizan sobre uns sí e sobre
outros non, e deste xeito se están a infrinxir os intereses veciñais; e en segundo lugar que por
unha disputa persoal respecto dos cometidos da policía local se acaba cunha asistencia
sanitaria a un policía, engadindo que Sr. Pallas iso non forma parte dunha bronca, forma parte
de algo máis.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que o problema da policía local non é de inxerencia
política, é entre eles, e por iso un policía local tivo que pedir o seu traslado para Santiago,
porque ata cando estaba operado lle intentaron prohibir facer cursos, e remata sinalando que
teño problemas con eles porque por mín xa tiñan horario e traballaban como tiñan que
traballar.
Votación e resultado:
Sometida a votación a moción dictaminada dáse o seguinte resultado:
Votos a favor:8, dos grupos municipais do BNG(4) e do PSG-PSOE(4).
Votos en contra:8, dos grupos municipais do PP(7) e Mixto(1).
Abstencións:0.
Realizada unha segunda votación ó abeiro do disposto no art. 100.2 do ROF e persistindo o
resultado de empate a oito, queda rexeitada a moción co voto de calidade da Alcaldía.
Auséntase nestre intre do salón de plenos o Sr. Concelleiro Noriega Sánchez.
11º) MOCIÓN DO PSG-PSOE SOBRE DIVERSAS ACTUACIÓNS NO LUGAR DE CORNIDE (
CALO ).

Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, dáse lectura ó dictame da Comisión Informativa de
Obras e Servizos.
Dada conta directamente da moción dictaminada que ten o seguinte contido:
Exposición de motivos:
O lugar de Cornide (parroquia de San Xoán de Calo) consta de aproximadamente uns 130
habitantes.
Trátase dun antigo núcleo rural tradicional, hoxe convertido en gran parte en zona residencial
tras a rehabilitación levada a cabo en moitas das súas sólidas casas de pedra.
O núcleo está a ser obxecto de abandono e esquecemento por parte do goberno municipal
teense, o que sumado ó tratamento recibido no proxecto inicial do PXOM (anula
practicamente todas as súas posibilidades de crecemento) está a provocar un fondo malestar
entre a veciñanza.
ACORDO:
O Grupo Municipal Socialista insta ó Alcalde Armando Blanco e ó seu grupo de goberno a
resolver oportuna e axeitadamente os principais problemas que hoxe urxe este lugar:
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- Asfaltado de pistas do interior do núcleo que quedaron totalmente estragadas desde que se
fixeron as obras de saneamento.
- Posta en funcionamento da rede de abastecemento: instalouse a tubeira da rede de auga
potable, mais a aldea segue sen ter o servizo.
- Limpeza de gabias en toda a zona.
- Acondicionamento da carballeira onde está o parque infantil no interior da aldea e liberala
das moreas de terra alí depositadas por mor das obras de saneamento. Na actualidade
presenta un aspecto de abandono absolutamente lamentable.
- Reforzamento da iluminación pública con máis puntos de luz: os actuais son
manifestamente insuficientes.
- Instalación de máis colectores, e incorporar a recollida selectiva de lixo coa posta a
disposición dos veciños de colectores para a recollida de plásticos.
- Solucionar tecnicamente de maneira satisfactoria o problema da rede de saneamento, xa que
é intolerable que a tubeira construída recentemente desemboque directamente no río. O
sistema de depuración leva tempo sen funcionar por falta de mantemento da depuradora
local, alí construída hai anos. Hai veciños e veciñas que se mostran reticentes a conectarse á
rede xeral, xa que non están de acordo con “sacar as augas fecais da casa para vertelas
directamente ó río”.
- Acondicionar a carballeira do exterior, fronte á capela.
Debate:
O Sr. Alcalde sinala que se están facendo actuacións e que isto debería ser un rogo como fan
os do BNG.
Neste intre auséntanse do salón de plenos os concelleiros Iglesias Villar e Diéguez González.
O Sr. Concelleiro Conde Tarrío sinala que a moción a presentaron en maio de 2005 e non
fixeron vostedes nada, e remata sinalando que meteron o saneamento e deixaron as pistas
intransitables.
O Sr. Alcalde sinala que as pistas asfaltaranse en canto se teñan conectado as casas ó
alcantarillado e que os concelleiros que temos en Calo saben as deficiencias e que a única
gabia que non está limpa é a da Deputación e sobre a carballeira teño que dicirlle que aínda
non a entregou a Xunta, que non está dada, e sobre os contedores que se están poñendo
cando se pode, e remata sinalando que a carballeira queremos que sexa para o Concello pero
mentras non a dan non podemos facer nada.
Votación e resultado:
Sometida a votación a moción dictaminada dáse o seguinte resultado:
Votos a favor:5, dos grupos municipais do BNG(1) e do PSG-PSOE(4).
Votos en contra:8, dos grupos municipais do PP(7) e Mixto(1).
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Abstencións:2, dos concelleiros Iglesias Villar e Diéguez González ó abeiro do disposto no
art. 100 do ROF.
Queda rexeitada a moción.
12º) MOCIÓN DO PSG-PSOE SOBRE SOLICITUDE DE APLICACIÓN DAS DISPOSICIÓNS
LEGAIS CONTIDAS NA LEI 9/2002 QUE FAN REFERENCIA Á LIMPEZA DE MATORREIRAS,
SILVEIRAS, TOXEIRAS, ETC, EN ALOMENOS TERREOS PRÓXIMOS A VIVENDAS E
NÚCLEOS DE POBOACIÓN.

Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, dáse lectura ó dictame da Comisión Informativa de
Obras e Servizos.
Dada conta directamente da moción dictaminada que ten o seguinte contido:
Exposición de motivos:
Con data 18 de xullo do pasado ano, o Grupo Municipal Socialista presentara unha moción
na que instaba ó goberno municipal de Teo a velar polo cumprimento da normativa legal
vixente en materia de limpeza de fincas, sobre todo no disposto nos artigos 9 e 199 da Lei de
ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia.
Esta moción foi debatida no Pleno da Corporación de Teo de 26 de xullo e, como ven sendo
habitual no comportamento do grupo de goberno respecto das iniciativas presentadas polo
Grupo Socialista foi rexeitada cos votos en contra dos grupos políticos do sr. Alcalde
Armando Blanco e o sr. Manuel Parajó.
En todo caso, a proposta socialista non caeu en saco roto, xa que por unha banda, abriuse o
debate ó respecto entre a cidadanía teense e mesmo unha corrente intensa a favor da súa
aplicación, e pola outra, foron moitos os cidadáns que de “motu proprio” cumpriron coas
súas obrigas cívicas ou mesmo esixiron das autoridades municipais a execución das súas
competencias nos termos establecidos na devandita norma legal.
Quen non parece ter aprendida a lección é o goberno municipal de Teo. Pasou un ano desde
aquela, atopámonos outra vez ás portas do verán e por parte das autoridades políticas de Teo
non se tomou ningún tipo de iniciativa neste senso para esta tempada.
Hoxe, de novo, estamos diante dunha situación similar ás de pasados anos, e así nalgúns
lugares do Concello de Teo aparecen, a carón das vivendas, terreos privados convertidos en
grandes toxeiras, matogueiras, silveiras, etc., que ademais de antiestéticos, de ser un foco de
ratas, serpes e outros animais, e de fontes de acumulación de lixo, constitúen un gravísimo
perigo para as vivendas anexas polo risco de incendios, sobre todo, no período de verán.
Cómpre lembrar que a vixente Lei 9/2002, de 30 de decembro, de ordenación urbanística e de
protección do medio rural de Galicia, é absolutamente clara e explícita ó respecto:
- No seu artigo 9 fala dos “Deberes de uso, conservación e rehabilitación” que recaen sobre os
propietarios das fincas.
No apartado 1b deste mesmo artigo recóllese que “os propietarios de toda clase de terreos,
construcións, edificios e instalacións deberán mantelos en condicións de funcionalidade,
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seguridade, salubridade, ornato público e habitabilidade segundo o seu destino, e de acordo
coas normas de protección do medio ambiente, do patrimonio histórico e da rehabilitación”.
Máis tarde, no apartado 4 deste mesmo artigo 9 faise fincapé en que os propietarios deberán
manter a/s súa/s propiedade/s nas condicións necesarias para evitar, entre outras cousas, os
incendios:
“Os propietarios de terras conservarán e manterán o solo natural, e se é o caso a masa vexetal
nas condicións precisas que eviten a erosión e os incendios, impedindo a contaminación da
terra, o aire e a auga”.
- Pola súa banda, o artigo 199 da referida Lei de ordenación urbanística e protección do medio
rural de Galicia, que leva o título de “Deber de conservación e ordes de execución”, marca as
pautas que debe seguir toda institución diante do deixamento dos propietarios e do perigo
que esta inacción supón para as persoas e para o medio ambiente. En concreto, no seu
apartado 4 recolle o seguinte no referente a este asunto: “No caso de incumprimento da orde
de execución de obras, a Administración municipal procederá á execución subsidiaria dela ou
á execución forzosa mediante a imposición de multas coercitivas de 300 a 6000 euros,
reiterables ata lograr a execución das obras ordenadas”.
ACORDO:
Porén, o Grupo Socialista, tendo en conta estes argumentos e a época do ano na que estamos,
insta ó Alcalde Armando Blanco e ó seu grupo de goberno a adoptar todas as medidas
políticas, administrativas e técnicas para que, coa maior urxencia posible, poida materializar
con eficiencia e eficacia o espírito e letra do contido nas disposicións legais referidas. Para iso
estimamos que cumpriría como mínimo:
1. Publicar un bando recordando á cidadanía as súas obrigas cívicas e legais nesta materia.
2. Facer un rápido inventario, polo menos das fincas e construcións que se atopen nunha
situación de risco excepcional ou que esixan especial atención, ou mesmo que foran obxecto
de reclamación da actuación.
3. Dotarse dos recursos técnicos imprescindibles por parte das instancias municipais para
levar a cabo as intervencións que foran necesarias en aplicación do artigo 199 da devandita lei.
4. Elaborar un protocolo de actuación permanente desde este intre ata, polo menos, a chegada
do outono.
Debate:
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que a moción foi presentada o 1 de xuño e que non é
unha moción nova porque xa a presentaron o ano pasado, estivemos esperando pero unha
vez máis vemos que o Concello non fai previsión ante este problema que existe todos os
anos; engade que algo fixeron porque algunha das fincas as limparon, pero que nada do que
se pide na parte dispositiva da moción se fixo aquí, que nós estamos falando en abstracto de
limpeza de fincas, e remata sinalando que poden entrar en fincas privadas previo aviso ós
propietarios e pasarlle a factura ós interesados porque está na Lei 9/2002.
O Sr. Concelleiro Sisto Edreira sinala que estamos totalmente de acordo.
O Sr. Alcalde sinala que isto xa se facia hai tempo e se segue a facer á nosa maneira, non
como quere vostede, engade que cando hai unha denuncia se envía á policía local e se fan
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informes e se lle manda oficio ó propietario para que limpe á finca, que ó mellor hai que
repetir dúas ou tres veces, e polo tanto non estamos de acordo coa súa moción.
Votación e resultado:
Sometida a votación a moción dictaminada dáse o seguinte resultado:
Votos a favor:5, dos grupos municipsis do BNG(1) e do PSG-PSOE(4).
Votos en contra:8, dos grupos municipais do PP(7) e Mixto(1)
Abstencións:0.
Queda rexeitada a moción.
13º) MOCIÓN DO PSG-PSOE SOBRE DIVERSAS ACTUACIÓNS NO LUGAR DE CABOVILA
(CALO).

Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, dáse lectura ó dictame da Comisión Informativa de
Obras e Servizos.
Dada conta directamente da moción dictaminada que ten o seguinte contido:
Exposición de motivos:
No lugar de Cabovila, sito na parte norte da parroquia de San Xoán de Calo, case nas
proximidades do Milladoiro, habitan aproximadamente máis de cen persoas.
Trátase dun antigo núcleo rural tradicional transformado hoxe case totalmente nunha zona
residencial constituída por vivendas unifamiliares de recente construción.
A pesar deste carácter residencial e de ser unha zona que nos últimos tempos foi obxecto
dunha forte expansión construtiva, a situación xeral da zona é de auténtico abandono por
parte das autoridades municipais teenses, como ocorre noutros moitos lugares do noso termo
municipal.
Entre os varios problemas que afectan a esta zona pódense salientar especialmente tres que
merecen a reprobación xeral da cidadanía pola súa transcendencia negativa para a vida cotiá:
o estado lamentable que presenta a estrada interior do núcleo (chea de fochancas, sen
asfaltado en moitos puntos, gabias atascadas...), as deficiencias da iluminación pública
(nalgúns sitios nin sequera hai luminarias) e as eivas do servizo de recollida de lixo (escaseza
de colectores, frecuencia de recollida insuficiente,...).
ACORDO:
O Grupo Municipal Socialista insta ó Alcalde Armando Blanco e ó seu grupo de goberno a
acometer coa maior axilidade posible as seguintes obras:
- O asfaltado da estrada interior do núcleo, así como a limpeza das gabias.
- A instalación dun maior número de colectores para a recollida do lixo.
- O reforzamento da iluminación pública, coa instalación de puntos de luz nos lugares que
carecen deste servizo.
Debate:
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O Sr. Concelleiro Conde Tarrío sinala que xa hai tempo denunciaron estes feitos porque llo
pediron os veciños e tres anos despois non fixeron vostedes nada, e remata sinalando que
repítolle que os núcleos rurais tradicionais están abandonados polo seu grupo.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que deben levar 15.000 millóns das antigas pesetas con
todas esas mocións que presentan vostedes; engade que en Vilar de Calo se están instalando
dous alcantarillados e claro agora algúns teñen alcantarillado e outros non, pero non se pode
facer porque hai que meter o alcantarillado tamén noutros sitios porque alí acaban de meterse
moitos millóns das antigas pesetas.
O Sr. Concelleiro Conde Tarrío sinala que eu non falo de Vilar de Calo, pero que sí digo que
o mínimo é que se reparen as vías.
Se reincorpora neste intre ó Pleno a srª. Concelleira Diéguez González.
Votación e resultado:
Sometida a votación a moción dictaminada dáse o seguinte resultado:
Votos a favor:6, dos grupos municipais do BNG(2) e do PSG-PSOE(4).
Votos en contra:8, dos grupos municipais do PP(7) e Mixto(1).
Abstencións:0.
Queda rexeitada a moción.
14º) MOCIÓN DO PSG-PSOE SOBRE NUMERACIÓN DAS CASAS E SINALIZACIÓN
TOPONÍMICA EN TODO O TERMO MUNICIPAL.

Se reincorpora neste intre ó Pleno o sr. Concelleiro Iglesias Villar.
Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, dáse lectura ó dictame da Comisión Informativa de
Obras e Servizos.
Dada conta directamente da moción dictaminada que ten o seguinte contido:
Exposición de motivos:
Un dos maiores atrancos que está a repercutir na vida ordinaria dos cidadáns de Teo é a
deficiente (ou inexistente) numeración de vivendas existentes neste ámbito municipal e a
tamén pésima sinalización dos diferentes lugares, urbanizacións, aldeas e parroquias do noso
concello.
Entre outras cuestións, este problema afecta moi negativamente ós cidadáns foráneos que
veñen a Teo e que, en moitas ocasións non saben a onde dirixirse, perdidos por falta dunha
sinalización adecuada nun conglomerado difuso e complexo de estradas, pistas, camiños, etc.
que non parecen conducir a ningures.
Mais son os propios veciños os principais prexudicados porque, a mala ou inexistente
numeración das casas provoca non poucas confusións e dificultades para recibir en tempo o
correo, porque os seus enderezos, moitas veces non existen ou non están recoñecidos
oficialmente, ou mesmo coinciden cos doutros domicilios.
Así mesmo, a situación xera inconvenientes importantes para a circulación de ambulancias,
bombeiros, vehículos de reparto, etc., xa que a ausencia de rótulos de sinalización toponímica
ou a deficiente (ou inexistente) numeración das casas impide ou dificulta que aqueles poidan
chegar comodamente ós seus destinos. Hai datos constatables de situacións que puideron
derivar en auténticas traxedias porque unha ambulancia non foi capaz de chegar a tempo;
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porque uns taxistas se viron perdidos en medio da nada, ou porque uns bombeiros non
souberon atinar co lugar onde se lles reclamou para extinguir un incendio.
En definitiva, prodúcense situacións que puidéramos cualificar de esperpénticas, se non fora
porque os sufridores de tanta desidia e deixadez por parte das autoridades municipais son
unha vez máis os cidadáns de Teo.
Cómpre salientar que xa a principios da presente lexislatura, en outubro de 2003, o Grupo
Municipal Socialista presentará unha moción na que chamaba a atención sobre o problema e
reclamaba solucións inmediatas. Naquela, non só se facía mención á sinalización postal e
toponímica, senón tamén se expoñía á necesidade de revisar e axustar toda a sinalización de
tráfico, tanto vertical como horizontal. Como sempre, o grupo de goberno, non só rexeitou
esta moción no Pleno realizado o día 31 de outubro dese mesmo ano, senón que non se
preocupou de arranxar ou paliar a situación.
Tres anos despois, co crecemento producido no noso concello durante este tempo,
obviamente o problema incrementou a súa magnitude, e hoxe pasou a ser un atranco de
primeira orde que compre atallar coa máxima eficacia, e no menor prazo de tempo posible.
Por outra banda, as queixas veciñais ó respecto son constantes, sen que as autoridades
teenses, máis ocupadas noutros asuntos de maior rendibilidade persoal, fagan o máis mínimo
por atender estas demandas e pór os medios necesarios para solucionalas.
ACORDO:
O Grupo Municipal Socialista insta ó Alcalde Armando Blanco e ó seu grupo de goberno a
que, coa maior prontitude posible, proceda a:
1. Acometer a sinalización toponímica de todos os núcleos de poboación de Teo (lugares,
aldeas, parroquias, rúas urbanizacións, casaríos, etc.) con todo o rigor histórico e lingüístico
que este tipo de asuntos merece, e mesmo procurando o máximo coidado estético.
2. Levar a cabo a sinalización postal (numeración das casas) de todas as vivendas do
municipio, identificándoas por lugares, rúas, urbanizacións, etc., e pola conseguinte
numeración ordenada e racional das mesmas.
3. Aproveitar esta iniciativa para facer o mesmo coa sinalización de tráfico, tanto vertical
como horizontal.
4. Tal como xa formulabamos na nosa moción de 2003, para a identificación das novas vías
e/ou asentamentos urbanos con nomes propios suxerimos a aplicación dos seguintes criterios
por esta orde de preferencia:
A. Recuperación dos nomes tradicionais.
B. Nomeamentos de honra de persoas relevantes. Neste caso proponse que se teñan en conta
criterios institucionais que esixan, ademais do asentamento social, o consenso previo das
forzas políticas presentes na Corporación.
Debate:
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que é un problema gravísimo para os cidadáns de fora
porque non saben onde están os lugares, as casas e as urbanizacións; se xeneran gravísimos
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problemas con Correos que según o seu regulamento debe entregar as cartas nos domicilios,
no número asignado polo Concello da localidade, que hai unha obriga dos Concellos de
numerar, que hai problemas coas ambulancias, cos taxis, cos bombeiros e vehículos de
reparto e remata sinalando que existen moitísimas queixas veciñais.
O Sr. Concelleiro Sisto Edreira sinala que estamos de acordo coa moción, e que quere incidir
especialmente nesta moción porque na orde de prioridades me parece unha das primeiras para
levar a cabo.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que hai pouco sinalizouse o Concello e que haberá
que facer unha revisión do tema dos sinais, e respecto da numeración das casas dicir que
temos pensado facelo cando se aprobe o plan xeral, que esperemos que a Xunta o aprobe a
finais de ano.
Abandoa neste intre o Pleno o Sr. Concelleiro Rego Jorge.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que non podemos esperar polo plan xeral, que primeiro
teñen que solucionar problemas, e remata sinalando que non sei que ten que ver isto coa
aprobación do plan xeral.
Votación e resultado:
Sometida a votación a moción dictaminada dáse o seguinte resultado:
Votos a favor:6, dos grupos municipais do BNG(3) e do PSG-PSOE(3).
Votos en contra:8, dos grupos municipais do PP(7) e Mixto(1)
Abstencións:1, do Sr. Rego Jorge ó abeiro do disposto no art. 100 do ROF.
Queda rexeitada a moción.
15º) MOCIÓN DO PSG-PSOE SOBRE APERTURA DE NEGOCIACIÓNS COA EMPRESA “R”.

Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, dáse lectura ó dictame da Comisión Informativa de
Obras e Servizos.
Dada conta directamente da moción dictaminada que ten o seguinte contido:
Exposición de motivos:
A fibra óptica é un dos instrumentos tecnolóxicos máis avanzados actualmente no ámbito das
comunicacións.
A fibra óptica representou unha auténtica revolución no mundo das telecomunicacións, por
canto desprazou ós cables de cobre para a transmisión de grandes cantidades de información,
sexa en forma de canles telefónicas, TV, datos, etc. Pénsese que un cable con 8 fibras ópticas,
tamaño bastante máis pequeno que os utilizados habitualmente, pode soportar as mesmas
comunicacións que 60 cables de 1800 pares de cobre ou 4 cables coaxiais de 8 tubos, todo iso
cunha distancia entre repetidores moito maior. Por outra banda, o moito menor peso do cable
de fibras permite efectuar tendidos de 2 a 4 km dunha soa vez, mentres que no caso dos
cables de cobre non son practicamente distancias superiores a 250-300 metros.
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En definitiva, no eido das telecomunicacións, o salto á modernidade pasa pola posta a
disposición dos usuarios da rede de fibra óptica.
No Concello de Teo, só as vivendas comunitarias dos Tilos e unha urbanización de Fixó
(Calo) dispoñen da rede, aínda que non está operativa.
A empresa R, adxudicataria do servizo nesta zona, ten paralizados, inexplicablemente, desde
hai certo tempo, unha vez subsanados os problemas técnicos da conexión no Castiñeiriño,
proxectos de ampliación da rede dentro do termo municipal de Teo. Un dos casos máis
rechamante é o da zona dos chalés dos Tilos, que por razóns escrupulosamente comerciais
(absolutamente discutibles, dado o carácter de “servizo público” desta rede) carece destas
instalacións cando o resto da urbanización si dispón do correspondente cableado.
Os veciños e veciñas desta parte da urbanización dos Tilos levan reclamando insistentemente
este servizo, co apoio inequívoco dos grupos políticos da oposición e un apoio máis formal
que real por parte do goberno municipal de Teo.
En concreto, o Grupo Socialista reclamou esta rede en varias ocasións (mocións de xuño de
2004 e abril de 2006; rogos e preguntas en Pleno, etc.) e mesmo chegou a establecer
negociacións ó respecto cos responsables da empresa R.
Estas conversas aparcáronse para apoiar unha decisión unánime do Pleno da Corporación de
Teo, de 26 de xullo de 2005, segundo a que, por parte da Alcaldía se convocaría con urxencia
á empresa R para solucionar este problema en toda a urbanización dos Tilos mediante o
soterramento das conducións.
Lamentablemente, como ven sendo habitual as xestións do Alcalde Armando Blanco e do seu
grupo de goberno, non tiveron efecto práctico algún, fundamentalmente por falta de peso
político do noso rexedor, e sobre todo por desidia e desinterese, xa que as prioridades e
desvelos do noso Alcalde xiran máis ben en torno ó seu interese por engrosar a súa particular
listaxe de “medallas e condecoracións”.
É obvio que urxe retomar o asunto co máximo interese. Hai moitas máis zonas do Concello,
con fortes aglomeracións urbanas, que están a reclamar este servizo. Para iso é necesario que
o Concello poña o máximo empeño e intelixencia negociadora para que, co apoio de todos en
xeral, e das forzas políticas e sociais, se presione á empresa concesionaria co propósito de que
esta recupere, e materialice, os seus proxectos de expansión neste municipio, e así,
progresivamente, nos permita incorporarnos ó século XXI das novas tecnoloxías.
ACORDO:
O Grupo Municipal Socialista insta ó goberno do Alcalde Armando Blanco a que, sen máis
dilación, proceda a:
1. Crear unha comisión constituída por representantes de todas as fozas políticas para retomar
as negociacións coa empresa R.
2. Conseguir un compromiso firme con esta empresa para que se amplíe a rede,
subterraneizada, á zona dos chalés dos Tilos.
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3. Establecer prazos concretos para que se dea continuidade ó sistema a través das
urbanizacións próximas como Parque Montouto e San Sadurniño, para logo continuar a
través de Cacheiras cara o resto do municipio en prazos prudenciais de tempo e, en todo caso,
convenientemente pactados.
Debate:
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que segundo noticias do xornal en Sigüeiro-Oroso 2.000
vivendas dispoñen de cable, e igualmente segundo os xornais R pediu un crédito para facer
obras en Concellos, entre eles en Teo, e que hai que presionar para que o cable vaia a Os
Tilos, Parque Montouto, San Sadurniño e Cacheiras e a partir de aí a todo o Concello, e que
se vostede non é capaz porque non o reciben en R podemos facer unha comisión para que os
veciños dispoñan deste servizo.
O Sr. Concelleiro Iglesias Villar sinala que apoiamos a moción porque R é unha infraestrutura
necesaria.
O Sr. Alcalde sinala que vostede sabe que houbo conversas con Gas Galicia e con R para que
fixeran as canalizacións na mesma zanxa, pero os de Gas Galicia non queren; engade que os
de R estiveron aquí e quedei en falar co responsable e non sei o que falaron cos nosos
técnicos, e remata sinalando que non me parece normal facer unha comisión diso, que haberá
que esperar a que as empresas decidan.
O Sr. Leis Carlés sinala que debe presionar vostede.
Votación e resultado:
Sometida a votación a moción dictaminada dáse o seguinte resultado:
Votos a favor:6, dos grupos municipais do BNG(3) e do PSG-PSOE(3).
Votos en contra:8, dos grupos municipais do PP(7) e Mixto(1).
Abstencións:0.
Queda rexeitada a moción.
16º) MOCIÓN DO PSG-PSOE SOBRE ACTUACIÓNS VARIAS EN PARQUE MONTOUTO.

Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, dáse lectura ó dictame da Comisión Informativa de
Obras e Servizos.
Dada conta directamente da moción dictaminada que ten o seguinte contido:
Exposición de motivos:
A urbanización Parque Montouto, que comezou a ser construída vai xa para 20 anos, consta
dun total de case 150 chalés acaroados, e nela residen arredor de 600 persoas.
Deficiencias construtivas de orixe, o deterioro propio do paso do tempo, diversas
intervencións posteriores (extensión da rede de gas, problemas puntuais na rede de
saneamento e abastecemento), e sobre todo, a falta de atención das autoridades municipais no
mantemento das infraestruturas públicas, orixinaron un estado de abandono e degradación
progresiva da urbanización, que nin os esforzos veciñais individuais nin os da súa AA.VV.
foron quen de evitalos.
Hai xa tempo, en xuño de 2000, o Alcalde de Teo, Armando Blanco, comprometerase cos
directivos da AA.VV. a acometer diversas obras nese mesmo ano relacionadas coas vías e
beirarrúas da urbanización.
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Con posterioridade, o 7 de xuño de 2002 (Rexistro de Entrada núm. 1180) o Grupo Municipal
Socialista chegou a presentar unha moción na que se lle 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:
- Arranxo de beirarrúas: bordos, canalización subterránea das baixantes dos pluviais,
acondicionamento das beirarrúas e posterior pintado das mesmas ou aplicación de novos
materiais.
- Reparación do firme dos viais.”
Esta moción, como ven sendo habitual, foi rexeitada nunha sesión plenaria posterior cos
votos en contra do Alcalde, Armando Blanco e o seu grupo municipal, mailos concelleiros
Parajó e Miguel Hombre.
Despois, xa en período preelectoral, no 2003, o Alcalde Armando Blanco fixo amagos cunhas
pequenas obras que non tiñan máis obxecto que iso, puro electoralismo e nada máis. Os
problemas infraestruturais de fondo que viña e ven reclamando teimudamente a veciñanza e
os directivos da AA.VV. quedaron en saco roto e ata o día de hoxe. Agora o problema non
fixo senón agravarse, dada a nula atención que lle vén prestando o goberno municipal de Teo.
Así, atopámonos cunha rede viaria estragada polo paso do tempo e as obras sucesivas da rede
do gas e de accións puntuais na rede de saneamento e abastecemento, etc.; as beirarrúas
totalmente degradadas, os baixantes dos pluviais vertendo directamente ó exterior,
imperceptible sinalización horizontal das sinais de tráfico, graves carencias na recollida de
lixo, etc.
Por último, en xuño de 2003, diante da gravidade da situación, o Grupo Socialista volveu
presentar infrutuosamente outra moción no mesmo senso, con resultados similares: a negativa
no Pleno por parte dos mesmos protagonistas e a inacción descarada na práctica cotiá.
ACORDO:
Porén, o Grupo Municipal Socialista insta ó Alcalde Armando Blanco e ó seu grupo de
goberno a:
1. Elaborar un proxecto de intervención global na urbanización para consensuar cos veciños e
veciñas, con compromisos concretos e prazos de execución, fórmulas de financiamento,
partidas orzamentarias, etc., que contemple polo menos:
- Arranxo das beirarrúas.
- Canalización soterrada das baixantes das pluviais.
- Reparación do firme das vías e actualización da sinalización do tráfico, vertical e horizontal
das rúas.
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- Solucionar os problemas que xeneran na rede viaria pública e nalgunhas vivendas certos
mananciais que afloran en determinadas zonas, sobre todo na rúa Rosalía de Castro.
2. Asemade, cumpriría engadir outras actuacións como:
- Apurar xestións coa empresa R para traer o cable ou fibra óptica á urbanización.
- Mellorar ostensiblemente o servizo de recollida de lixo: maiores frecuencias de recollida,
lavado de colectores, etc.
- Reforzar o servizo de limpeza das rúas con máis persoal e pondo en funcionamento a
máquina varredora que figura no contrato do concello coa empresa GESECO.
- Completar o parque infantil e adaptalo á normativa europea.
- Clarexar definitivamente a situación legal e destino da parecela prevista para acoller en
principio o centro comercial.
- Contribuír máis eficazmente ó mantemento das zonas verdes e xardíns que está a levar a
cabo a AA.VV. (a pesar de que tiña que facelo o concello).
- Arranxo da pista polideportiva.
- Aplicar fórmulas adecuadas (consensuadas coa veciñanza) para resolver o problema dos
excesos de velocidade.
- Arranxar os camiños de servizo traseiros para convertelos en zonas de paseo e/ou mesmo
adaptalos para prácticas deportivas.
Debate:
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que cumpra vostede Sr. Alcalde os seus compromisos
ditos por vostede en público dúas ou tres veces, e que unha semana antes das eleccións
mandou unha excavadora para facer unha piscina.
O Sr. Alcalde sinala que teño concelleiros que coñecen todos os problemas dos lugares, que
sabemos estes problemas, e remata sinalando que ímos dicirlle non a todo xa por sistema, e
que se trouxesen rogos podería facerse caso.
Votación e resultado:
Sometida a votación a moción dictaminada dáse o seguinte resultado:
Votos a favor:6, dos grupos municipais do BNG(3) e do PSG-PSOE(3).
Votos en contra:8, dos grupos municipais do PP(7) e Mixto(1).
Abstencións:0.
Queda rexeitada a moción.
17º) MOCIÓN DO PSG-PSOE SOBRE PROVISIÓN DAS PRAZAS NO CONCELLO DE TEO.

Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, dáse lectura ó dictame da Comisión Informativa de
Réxime Interno e Persoal.
Dada conta directamente da moción dictaminada que ten o seguinte contido:
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Exposición de motivos:
Nunha xuntanza extraordinaria realizada o pasado 11 de maio, a Xunta de Goberno Local
aprobou, entre outras cuestións:
1. As bases da convocatoria para a provisión das seguintes prazas de persoal laboral incluídas
na oferta de emprego público de 2005:
- Arquitecto técnico
- Auxiliares administrativos (2 prazas)
- Auxiliar de arquivo e biblioteca
- Telefonista
- Peóns de obras municipais (4 prazas)
2. A oferta de emprego público do ano 2006, composta polas seguintes prazas:
- Funcionarios de carreira:
· Grupo C: administrativo (2 prazas)
· Grupo D: auxiliar administrativo (1); garda de policía local (5)
· Grupo E: conserxe de colexio público (2)
- Persoal laboral:
· Psicólogo (Titulación: Licenciatura)
· Animador cultural-bibliotecario (Titulación: Diplomatura)
· Alfabetizador dixital (Titulación: Bacharelato ou FP de grao superior)
· Encargado de obras municipais (Titulación: Graduado Escolar ou FP de grao medio)
· Oficial de albanelaría (2 prazas) (Titulación: Certificado de Escolaridade)
Todas estas prazas foron aprobadas sen que previamente se elaborara e aprobara unha
auténtica RPT (relación de postos de traballo) tal e como esixen os artigos 15 e 16 da Lei
30/1984, de 2 de agosto, de medidas para a reforma da función pública (redacción actualizada
polo apartado dous do artigo 50 da Lei 62/2003, de 30 de decembro, de medidas fiscais
administrativas e de orde social, BOE de 31 de decembro), nin se fixera un mínimo estudo
das necesidades reais e obxectivas da administración local de Teo.
Por outra banda, puidemos comprobar no Taboleiro de Edictos do Concello e nas
publicacións oficiais, que en ningún caso se contempla a presenza de membros dos grupos
políticos da oposición nos tribunais avaliadores ou comisións de selección.
ACORDO:
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O Grupo Municipal Socialista, á vista do anteriormente exposto solicita do Alcalde Armando
Blanco e do seu grupo de goberno:
1. A paralización e anulación dos sinalados procesos de provisión das prazas ata que se
elabore e aprobe unha auténtica RPT. Esta RPT debería estar aprobada en todo caso antes de
febreiro de 2007. Só se podería facer unha excepción por razóns de urxencia e dada a opinión
xeneralizada da súa necesidade, nos casos das convocatorias para arquitecto técnico e policías
municipais.
2. Garantir en todo caso a presenza dun membro dos grupos políticos da oposición en cada
unha das comisións de selección ou tribunais avaliadores.
Debate:
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que o Sr. Parajó criticou na comisión informativa que o
PSG-PSOE informase á mocidade de Teo sobre a creación destas prazas no Concello, que
estamos orgullosísimos diso; pregunta, ¿onde está a relación de postos de traballo do
Concello?, que só hai un cadro de persoal e que se non hai relación de postos se encubre
buscar emprego a coñecidos seus, así a praza de telefonista, ¿isa é a súa grande necesidade?;
se vostede fala cos funcionarios do Concello lle dirán que se necesitan máis medios humanos
técnicos, se non temos nin centralita, e respecto da praza de biblioteca pero se non temos
biblioteca, vai empezar construíndoa cun auxiliar, que hai que comezar a casa cun
bibliotecario, e respecto da praza de psicólogo dicir que o que se necesita neste Concello é un
psiquiatra; engade que puxeron un pequeno anuncio nun xornal un venres e respecto dos
tribunais non sei a súa cualificación para xulgar unhas probas de psicólogo e avogado;
pregunta, ¿sabe cando convocan vostedes a realización das probas do CIM?, os días 7 e 8 de
agosto, en pleno período vacacional, que este non é un caso aillado, que aquí se esconde
clientelismo político que evidencia que son un goberno en retirada que pretende deixar
colocada á familia, dito en sentido siciliano.
Que as outras prazas do EOP de 2005 remata o prazo o 2 de agosto, ¿que buscan vostedes?, o
máis grave é que estas prazas non responden ás necesidades de persoal que ten este Concello.
O Sr. Concelleiro Sisto Edreira sinala que é unha decisión política sacar as prazas que
consideren necesarias, agora ben ¿que interese teñen en que non existan membros da
oposición nos tribunais?., iso é o que non entendemos.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que os procedementos se fixeron con arreglo ó
procedemento debido, que non hai ningún mérito, que non hai favoritismo porque son
oposicións libres.
O Sr. Alcalde pregunta a Secretaría se as publicacións que se realizaron foron as que marca a
lei. Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, se informa verbalmente que se están a misturar
prazas de persoal laboral temporal para obra ou servizo determinado, como son as do CIM,
coas prazas da OEP de 2005; respecto das primeiras publicouse un anuncio na prensa porque
non existe para a contratación laboral temporal un procedemento legalmente establecido para
a Administración Local, aínda que hai concellos que teñen uns regulamentos para a selección
de persoal laboral temporal ou unhas bases xerais, no seu caso, aínda que o Tribunal
Supremo estableceu mediante sentencia que as entidades locais carecen de competencia para
aprobar un regulamento de provisión de postos de traballo, pero si a teñen para aprobar
unhas bases xerais, e as segundas no seu día coa aprobación da OEP no ano 2005 se
publicaron no BOP, no DOG e no BOE e as bases e convocatorias publicaronse no BOP
integramente e en extracto no DOG e o anuncio para presentación de instancias publicouse
no BOE, polo que se considera que se fixeron as publicacións establecidas legalmente.
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Votación e resultado:
Sometida a votación a moción dictaminada dáse o seguinte resultado:
Votos a favor:6, dos grupos municipais do BNG(3) e do PSG-PSOE(3).
Votos en contra:8, dos grupos municipais do PP(7) e Mixto(1).
Abstencións:0.
Queda rexeitada a moción.
18º) MOCIÓN DO PSG-PSOE SOBRE PROPOSTA RELATIVA Á INCORPORACIÓN DO
CONCELLO Ó 1º PLAN INTEGRAL DE EMPREGO DE GALICIA.

Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, dáse lectura ó dictame da Comisión Informativa de
Réxime Interno e Persoal.
Dada conta directamente da moción dictaminada que ten o seguinte contido:
Exposición de motivos:
O I Plan de Emprego de Galicia (I PIEG) xorde do acordo entre o Ministerio de Traballo e
Asuntos Sociais e a Consellería de Traballo da Xunta de Galicia para desenvolver un Plan
Integral de Emprego durante o período 2006-2009.
Este Plan, ademais de posibilitar melloras substanciais en termos de actividade e ocupación
nos mercados de traballo en Galicia, permitirá ir reducindo os desfases que separan ó noso
país da media española.
Para a execución deste orzamento extraordinario a Consellaría de Traballo vén de publicar no
DOG (núm. 106, do 5 de xuño) a Orde de 31 de maio de 2006, pola que se amplían os
créditos e os prazos para a presentación de solicitudes de determinados programas de
políticas activas de emprego que se financiarán e executarán con cargo ó orzamento do ano
2006 ó amparo do I Plan Integral de Emprego de Galicia.
Nesta Orde establécese a posibilidade de executar os seguintes programas:
1. Dentro dos Programas de cooperación cos concellos, destinados ó financiamento da
contratación de traballadores/as desempregados/as para a realización de obras ou servizos de
interese xeral e social, poderanse solicitar subvencións para a realización das seguintes
actuacións:
- Actuacións cos concellos incorporados á Rede Natura 2000, lugares de importancia
comunitaria (zonas LIC) para a promoción do emprego nas ocupacións relacionadas cos
novos filóns de emprego vinculados ó medio ambiente.
- Actuacións para dotar ós colectivos en risco de exclusión social dunha mellor posición no
mercado laboral por medio de programas de adquisición de experiencia.
- Actuacións para a creación de empresas de economía social que formen e doten de
experiencia laboral ós desempregados na atención ás persoas dependentes.
- Actuacións nos concellos rurais coa finalidade de mellorar a empregabilidade dos
traballadores/as desempregados/as mediante a adquisición de experiencia profesional en
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actividades de utilidade pública ou interese social e, especialmente, as que rehabiliten o
contorno en núcleos rurais.
2. Dentro dos programas mixtos de formación-emprego poderán solicitarse subvencións para
a realización de actuacións experimentais en escolas obradoiro, casa de oficios e obradoiros
de emprego, coa finalidade de mellorar a empregabilidade dos traballadores desempregados
participantes mediante a súa formación en alternancia co desempeño profesional en
actividades de utilidade pública ou interese social e, especialmente, as que rehabiliten o
contorno en núcleos rurais.
3. Finalmente, e dentro do Programa de cursos do Plan FIP (Plan Nacional de Formación e
Inserción Profesional) poderán solicitarse subvencións para a realización de cursos por parte
dos concellos de Galicia para a formación dos titulados en idiomas estranxeiros, deseño
industrial, informática e habilidades directivas que lles permitan satisfacer os requirimentos
das empresas galegas, e para a formación dos desempregados/as na atención ás persoas
dependentes, que permita a creación de empresas de economía social neste ámbito.
ACORDO:
O Grupo Municipal Socialista insta ó Alcalde Armando Blanco e ó seu grupo de goberno a
que dispoña dos mecanismos técnicos, administrativos e económicos necesarios para
incorporar ó Concello de Teo a este I Plan Integral de Emprego de Galicia e,
consecuentemente, solicite subvencións para:
- Programas de cooperación cos concellos.
- Creación de escolas obradoiro, casas de oficios e obradoiros de emprego.
- Cursos do Plan FIP.
Debate:
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que según a acta da comisión informativa o responsable
disto é o Técnico Local de Emprego; vostedes que teñen dedicacións exclusivas deben
preocuparse deste tipo de asuntos e non trasladar a responsabilidade ós técnicos, lamento que
non sexa unha preocupación para vostedes porque vostedes non pediron nada e o prazo xa
rematou, ¿que se perdeu?, programas de cooperación, empresas de economía social,
programas de escolas obradoiro, casas de oficios, e obradoiros de emprego e o Plan FIP, que
a vostedes isto non lles interesa, e remata sinalando que facilitar o acceso ó emprego dos
desempregados non lles interesa a vostedes.
O Sr. Concelleiro Sisto Edreira sinala que estamos totalmente de acordo coa moción e que o
Sr. Parajó debía de preocuparse de pedir estas cousas en tempo.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que na comisión informativa dixo claramente que non
sabía nada disto e que eu só dixen que había unha persoa que levaba isto e non fixen ningún
outro comentario, non me diga que eu lle botei a culpa ó técnico local de emprego, se quere
fagao vostede, e llo repito para que non lle dea a volta.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que vostede Sr. Parajó que cobra un soldo do Concello
por dedicación exclusiva, ten unha renta de Caixa Galicia e supoño que por intermediación
inmobiliaria, di que non sabe nada e ven a dicilo aquí, que é increíble, vostede ten que saber o
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que pasa no Concello, e remata sinalando que os grupos de goberno deben preocuparse
destes asuntos.
Votación e resultado:
Sometida a votación a mocion dictaminada dáse o seguinte resultado:
Votos a favor:6, dos grupos municipais do BNG(3) e do PSG-PSOE(3).
Votos en contra:8, dos grupos municipais do PP(7) e Mixto(1).
Abstencións:0.
Queda rexeitada a moción.
19º) MOCIÓN DO PSG-PSOE SOBRE SOLICITUDE DE INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE
A APLICACIÓN E CUMPRIMENTO DOS CRITERIOS DE RACIONALIZACIÓN DO GASTO NO
EXERCICIO 2005.

Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, dáse lectura ó dictame da Comisión Informativa de
Facenda.
Dada conta directamente da moción dictaminada que ten o seguinte contido:
Exposición de motivos:
No Pleno extraordinario da Corporación de Teo realizado o 12 de novembro de 2004, os
grupos políticos que forman parte do goberno municipal de Teo aprobaron un Plan de
saneamento económico-financeiro que, en palabras do propio Alcalde, recollidas na proposta
por el asinada, tiña “unha dobre motivación”:
1. “A corrección do desequilibrio orzamentario, en termos da Lei 18/2001, xeral de
estabilidade orzamentaria, derivado das operación de crédito previstas no estado de ingresos
do orzamento do exercicio 2004, e
2. A corrección do aforro neto negativo do exercicio 2002, así como da situación resultante da
execución do orzamento 2003, por canto, aínda que presenta un aforro neto positivo, existe
un importe de gastos non contabilizado por carencia de consignación orzamentaria que, de ser
correctamente imputado implicaría un aforro neto e un remanente de tesourería negativos”.
Entre as medidas a adoptar propostas polo propio Alcalde para acadar satisfactoriamente os
obxectivos do devandito Plan, inclúense algúns compromisos de “racionalización do gasto”
como:
Aptdo. 3.3) Racionalización do gasto:
-.Elaborar un Plan de axuste dos gastos ás previsións orzamentarias con compromisos como:
- Estudo do custe de servizos municipais básicos: recollida de RSU, mantemento e
conservación de inmobles e infraestruturas, servizos de limpeza e vixilancia de instalacións,
servizos informáticos e de comunicacións, servizos xurídicos, etc. Este estudo realizaríase
nun prazo máximo de tres meses.
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- Estudo de actividades culturais, deportivas e de lecer, tanto as organizadas directamente polo
concello, como as que leven a cabo as entidades privadas con subvención municipal. En
concreto fálase de potenciar a figura dos convenios fronte á actual política de subvencións.
- Estudo das formas de adquisición e utilización dos medios materiais precisos para os
traballos ordinarios de xestión, administración e mantemento, etc.
Ó remate do devandito documento dise: “A corrección do equilibrio orzamentario non
garante por si mesmo o equilibrio económico, pero dos cadros de proxección pode inferirse a
consecución dun superávit financeiro no período de execución do plan de saneamento. A
única condición é un rigoroso seguimento da xestión orzamentaria e un escrupuloso
cumprimento dos procedementos de xestión dos gastos e dos ingresos”.
É obvio, pois, que o cumprimento estrito dos fins que perseguía este Plan de saneamento
económico-financeiro pasa polo rigor e transparencia na xestión económica e polo concurso,
polo tanto, de todas as forzas políticas municipais no desenvolvemento e execución deste
plan.
Recentemente, a Comisión Especial de Contas, cos votos favorables dos grupos políticos do
goberno municipal e, en contra dos grupos, socialista e nacionalista, ven de aprobar a conta
xeral do orzamento do exercicio 2005.
Na xuntanza da devandita comisión, o Grupo Socialista, pediu que, por parte da intervención
municipal se elaborase un informe sobre o grao de cumprimento destes criterios de
racionalización do gasto no exercicio 2005, como información complementaria da devandita
conta xeral do 2005. Os representantes do grupo de goberno desestimaron esta petición
argumentando que non era competencia desta comisión, e polo que se remitía a outro
procedemento para que se solicitara ese informe.
ACORDO:
Así pois, o Grupo Municipal dos Socialistas de Teo, tendo en conta:
1. Que xa en novembro de 2004 presentara unha moción na que solicitaba a creación dunha
comisión de seguimento, constituída por concelleiros/as, representantes das diferentes forzas
políticas municipais, seguindo criterios de proporcionalidade segundo resultados electorais
municipais que, cunha periodicidade de xuntanzas mínima de cada seis meses, se encargue de
facer os estudos comprometidos e de velar polo axeitado cumprimento dos obxectivos xerais
previstos no devandito Plan e que esta foi rexeitada polas formacións políticas que soportan o
goberno municipal de Teo.
2. Que se vén de cumprir o primeiro ano de vixencia do devandito Plan de saneamento.
3. Que se ven de aprobar a conta xeral.
4. Que é imprescindible para todos, goberno municipal, grupos políticos da oposición,
administración municipal e cidadanía en xeral, a máxima información sobre da situación
económica do Concello e das formas de se aplicar os acordos impulsados e aprobados polo
propio goberno municipal”.
E como queira que este Grupo Socialista ten evidencias de que:
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1. Non se levaron a cabo os estudos comprometidos respecto dos custos dos servizos
municipais básicos.
2. Non se potenciou a figura dos convenios “fronte á actual política de subvencións”.
3. Non se realizaron estudos “das formas de adquisición e utilización dos medios materiais
precisos para os traballos ordinarios de xestión, administración e mantemento.
4. Non lle consta, senón todo o contrario, a posta en práctica dun “rigoroso seguimento da
xestión orzamentaria e un escrupuloso cumprimento dos procedementos de xestión dos
gastos e dos ingresos”.
Insta ó Alcalde Armando Blanco e ó seu grupo de goberno a que dea as instrucións
oportunas para que unha instancia administrativa propia, neutra e obxectiva como é a
Intervención municipal proceda a elaborar un informe pormenorizado e documentado sobre o
grao de cumprimento no exercicio 2005 dos criterios de racionalización do gasto, aprobados
en novembro de 2004 dentro do Plan de saneamento económico-financeiro 2005-2007 do
Concello de Teo.
Debate:
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que o 12 de novembro de 2004 vostedes aprobaron un
plan de saneamento asinado por vostede onde se comprometía a unha serie de compromisos,
sen embargo existen exemplos como a factura dos libros, vostede segue a mercar
enciclopedias en marzo de 2006 que non sei para que valen; Teleteo cun custo mensual de
4.233 euros/mes e pregunta, ¿está funcionando Teleteo?. Responde o Sr. Alcalde que non o
sei.
Engade o Sr. Concelleiro que realizouse esta ano unha segunda excursión a Tenerife por
importe de 17.325 euros porque o Sr. Alcalde e o Sr. Parajó non se poñen de acordo cos que
teñen que ir e non houbo sorteo; que o funcionamento do CIM non está presupostado e
Ciberteo factura moitísimo diñeiro sen concurso público.
O Sr. Concelleiro Sisto Edreira sinala que estamos absolutamente de acordo coa moción, que
nós xa dixemos daquela que aínda que o aprobaran sabía que non o ían cumprir; engade que
alabamos a ilusión do PSG-PSOE polo feito de esperar que o PP e o grupo Mixto cumpran os
compromisos.
O Sr. Alcalde sinala que se por vostedes fora estábamos todos no cárcere hai tres ou catro
anos.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que o plan de saneamento está a cumprirse, que xa o
dixen na comisión informativa, que pasar dun déficit de 77.000 euros no 2004 a un superávit
de 217.000 euros no 2005 é facer algo, e do mesmo xeito pasar dun aforro negativo a un
aforro neto positivo é facer algo, e remata sinalando que isto quere dicir que se está a cumprir
e esperamos cumprilo cando teñamos máis ingresos por licenzas co novo plan xeral.
Votación e resultado:
Sometida a votación a moción dictaminada dáse o seguinte resultado:
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Votos a favor:6, dos grupos municipais do BNG(3) e do PSG-PSOE(3).
Votos en contra:8, dos grupos municipais do PP(7) e Mixto(1).
Abstencións:0.
Queda rexeitada a moción.
20º) MOCIÓN DO PSG-PSOE SOBRE PROPOSTA RELATIVA ÁS OPERACIÓNS DE CRÉDITO
APROBADAS MEDIANTE DECRETO DA ALCALDÍA DO 18 DE ABRIL DE 2006.

Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, dáse lectura ó dictame da Comisión Informativa de
Facenda.
Dada conta directamente da moción dictaminada que ten o seguinte contido:
Exposición de motivos:
O pasado mércores 28 de xuño (rexistro de saída núm. 2178) o Alcalde Armando Blanco
solicitaba a tres entidades bancarias ofertas para a “contratación de dúas operacións de crédito
destinadas á realización de investimentos previstos no orzamento do ano 2006.
Estes investimentos, segundo reza no devandito oficio asinado polo Alcalde eran,
literalmente:
- Obras de infraestrutura de saneamento e abastecemento por valor de 750.000 euros.
- Adecuación do edificio multiusos da Ramallosa (2ª fase)( edificio para a Policía municipal)
por valor de 89.400 euros.
Estas operacións de crédito foron acordadas mediante Decreto da Alcaldía de 18 de abril de
2006. O prazo de presentación de ofertas remata o 14 de xullo.

Pois ben:
1. Na data de saída desta comunicación non constaba o informe previo da Intervención
municipal, que é perceptivo por lei para autorizar a concertación dos créditos.
2. Solicítase un crédito para o edificio da Policía municipal (2ª fase) cando nin se licitou a 1ª
fase desta obra e moito menos se levou a cabo a máis mínima actuación. Por certo, para a 1ª
fase hai tamén solicitado, e concedido, un crédito desde o pasado ano 2005.
3. A operación de crédito de saneamento e abastecemento non vai acompañada de ningún
proxecto técnico concreto nin memorias valoradas, por canto, ademais de irregular en si
mesmo, esta actuación administrativa pode quedar invalidada, e mesmo, malograr a
concreción deste préstamo.
De novo asistimos a un episodio máis da ampla listaxe de actuacións económicoadministrativas irregulares por parte do Alcalde Armando Blanco e do seu grupo de goberno
que neste caso, a maiores, desprenden un “tufiño” inequivocamente electoralista.
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Estas actuacións poñen en dúbida unha vez máis os criterios de racionalización do gasto que
foron aprobados polo propio grupo de goberno dentro do Plan de saneamento
económico-financeiro 2005-2007 do Concello de Teo.
Cómpre salientar, asemade, que estas operacións de crédito veñen a incrementar
substancialmente a débeda municipal.
ACORDO:
Por todo iso, o Grupo Municipal Socialista insta ó Alcalde Armando Blanco a:
1. Comparecer diante da Comisión de Facenda para explicar os pormenores destas
actuacións.
2. Proceder á paralización destas operacións de crédito ata que se cumpran os requisitos
técnicos e administrativos pertinentes: informe previo de Intervención, obras realizadas no
edificio da Policía municipal dentro da súa 1ª fase, presentación dos proxectos técnicos dos
investimentos en saneamento e abastecemento, etc.
3. Presentar ó Pleno da Corporación para a súa aprobación, se procede, previo ditame da
Comisión de Obras, os diferentes proxectos técnicos incluídos dentro das obras de
saneamento e abastecemento que se pretenden financiar con estas operacións de crédito.
Debate:
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que consideran que debe existir un informe previo de
Intervención que non existía e que sabe que é legal pedir un crédito para unha segunda fase
cando non está feita a primeira, pero que respecto do outro non existen proxectos técnicos e
que o informe de Intervención di que non se presentaron os proxectos, polo que pedimos que
presenten os proxectos ó Pleno para a súa aprobación.
O Sr. Concelleiro Sisto Edreira sinala que o superávit do que falou o Sr. Parajó finánciase con
operacións de préstamo.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que a Xunta concedeu unha subvención para facer as
obras da segunda fase da Casa do Concello por anualidades ata o ano 2010, ¿con qué
pagamos as obras?, e criticaban vostedes ós anteriores porque fraccionaban os importes das
subvencións. Engade que a concertación ou modificación de créditos é previo informe de
Intervención, que xa se fixo, pero que non está contratado nada, e que os proxectos se
aprobarán en Pleno antes da formalización dos préstamos e que non temos que pedirlle
autorización á Xunta porque temos superávit, e remata sinalando que en Ames e Santiago que
gobernan vostedes deben moito máis en préstamos.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que o PSG-PSOE nunca criticou que se dividisen as
subvencións, que nós criticamos que se fagan segundas fases sen estar feita a primeira, e
remata sinalando que o Sr. Palmou doulles 15.000 euros e agora 155.000 euros, e que o grao
de endebedamento segundo o informe de Intervención é do 38% dos dereitos liquidados.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que dar unha subvención así é enganar ó pobo e que a
casa da policía vaise facer toda xunta, as dúas fases, e que o crédito que pedimos para a
segunda fase podemos retrasalo.
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Votación e resultado:
Sometida a votación a moción dictaminada dáse o seguinte resultado:
Votos a favor:6, dos grupos municipais do BNG(3) e do PSG-PSOE(3).
Votos en contra:8, dos grupos municipais do PP(7) e Mixto(1).
Abstencións:0.
Queda rexeitada a moción.
21º) MOCIÓN DO PSG-PSOE SOBRE PROPOSTA RELATIVA A APLICACIÓN DOS ART. 199 E
201 DA LEI 9/2002, REFERENTES Ó DEBER DE CONSERVACIÓN DAS VIVENDAS E AS
ACTUACIÓNS A QUE OBRIGA EN CASO DE ESTADO RUINOSO.

Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, dáse lectura ó dictame da Comisión Informativa de
Urbanismo.
Dada conta directamente da moción dictaminada que ten o seguinte contido:
Exposición de motivos:
O artigo 199 da vixente Lei de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia
establece:
1. Os propietarios de toda clase de terreos, urbanizacións de iniciativa particular, edificacións e
carteis deberán mantelos nas condicións establecidas no artigo 9 da presente lei (Art. 9: Os
propietarios de toda clase de terreos, construcións, edificios e instalacións deberán: b.
Mantelos en condicións de funcionabilidade, seguridade, ornato público e habitabilidade
segundo o seu destino, e con arranxo ás normas de protección do medio ambiente, do
patrimonio histórico e da rehabilitación).
2. Os concellos ordenarán, de oficio ou a instancia de calquera interesado, mediante o
correspondente expediente e previa audiencia dos interesados, a execución das obras
necesarias para conservar aquelas condicións, con indicación do prazo de realización. Cando
a entidade das obras o requira, o Concello esixirá ó obrigado a solicitude de licenza
acompañada do proxecto técnico correspondente.
3. En caso de incumprimento da orde de execución de obras, a Administración municipal
procederá á execución subsidiaria da mesma ou á execución forzosa mediante a imposición
de multas coercitivas de 300 a 600 euros, reiterables ata lograr a execución das obras
ordenadas.
Pola súa banda, o artigo 201 do mesmo texto legal, a propósito das construcións en estado
ruinoso, recolle expresamente:
1. Cando algunha construción ou parte dela estivese en estado ruinoso, o Concello, de oficio
ou a instancia de calquera interesado declararaa en situación de ruína e acordará a total, ou
parcial demolición, previa tramitación do oportuno expediente contraditorio coa audiencia do
propietario e dos moradores, salvo inminente perigo que o impedira.
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2. Declararase o estado ruinoso nos seguintes supostos:
- Cando o custo das obras necesarias exceda da metade do custo de reposición da edificación
ou de nova construción con características similares, excluído o valor do solo.
- Cando o edificio presente un esgotamento xeneralizado dos seus elementos estruturais
fundamentais.
- Cando se requira a realización de obras que non puideran ser autorizadas por atoparse o
edificio en situación de fóra de ordenación.
3. No caso de incumprimento da orde de demolición, a administración municipal procederá á
execución subsidiaria da mesma a costa do obrigado, ou á execución forzosa mediante a
imposición de multas coercitivas de 300 a 6000 euros, reiterables ata lograr a execución das
obras ordenadas.
4. Se existise urxencia e perigo na demora, o Alcalde, baixo a súa responsabilidade, por
motivos de seguridade disporá o necesario respecto á habitabilidade do inmoble e desaloxo
dos ocupantes.
En Teo existen inmobles que se atopan nas situacións contempladas no articulado
mencionado. E nalgúns casos en estado ruinoso que supoñen unha evidente ameaza para
outras vivendas lindeiras ou mesmo para a integridade física das persoas.
ACORDO:
O Grupo Municipal Socialista insta ó Alcalde Armando Blanco e ó seu grupo de goberno a
que coa maior celeridade posible proceda a:
1. Facer un inventario das vivendas que se atopan, polo menos, nas circunstancias
contempladas no artigo 201, é dicir, que están nun estado ruinoso evidente.
2. Levar a cabo unha campaña informativa e de sensibilización entre a cidadanía sobre os
termos destas disposicións normativas, e polo tanto, sobre a necesidade de que os
propietarios/as manteñan adecuadamente as súas vivendas “en condicións de funcionalidade,
seguridade, ornato público e habitabilidade segundo destino”, facendo especial fincapé nos
inmobles abandonados e que estean en proceso ruinoso.
3. Aplicar o disposto no artigo 201 polo menos naqueles casos en que, polo seu estado de
ruína, supoñen un inminente perigo para os/as veciños/as lindeiros, ou para integridade física
das persoas, ou que están situadas nas inmediacións de importantes vías de comunicación, ou
tamén aquelas que foran denunciadas xa, verbalmente ou por escrito.
4. En todo caso, dada a localización nas beiras dunha estrada que soporta un intenso tráfico
viario e no miolo duns núcleos de poboación e, por suposto, tendo en conta o seu estado de
ruína incuestionable e a ameaza de desprendemento e mesmo de derrube da súa estrutura,
cumpriría a efectos exemplares iniciar a aplicación das medidas contempladas no artigo 201
da mencionada lei nos seguintes casos de construcións (cuxas fotos se xuntan) de PonteveaReis e Cacheiras.
Debate:
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O Sr. Alcalde sinala que isto é propio dunha persoa ruín, que esta casa non é miña e que
gostaríame ter visto ó fotógrafo cando sacou a foto. Engade que me daría vergoña ir
buscando problemas de veciños ou amigos, de concelleiros ou xente afín, me daría vergoña ir
facendo as cousas estas que fan vostedes.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés pregunta, ¿vostede leu a moción?, engade que se non é de
vostede non sei porqué se enfada, porque iso está contemplado na lei, pedimos primeiro facer
un inventario, ¿isto é unha persecución contra vostede?, en segundo lugar facer unha
campaña informativa porque non estamos a falar de que se faga dun día para outro, e en
terceiro lugar aplicar o disposto no art. 201 que coincide con esas dúas edificacións e que
existen denuncias verbais sobre estas casas, e remata sinalando que se isto a vostede o pon
nervioso que quere que lle diga.
O Sr. Alcalde sinala que se está a facer e se tomarán as medidas cando se poida.
O Sr. Concelleiro Iglesias Villar sinala que estas dúas vivendas representan un risco para os
veciños e deben analizarse estas e outras con risco.
Durante o debate auséntase do salón de plenos o Sr. Concelleiro Sisto Edreira.
Votación e resultado:
Sometida a votación a moción dictaminada dáse o seguinte resultado:
Votos a favor:5, dos grupos municipais do BNG(2) e do PSG-PSOE(3).
Votos en contra:8, dos grupos municipais do PP(7) e Mixto(1).
Abstencións:1, do Sr. Concelleiro Sisto Edreira ó abeiro do disposto no art.100 do ROF.
Queda rexeitada a moción.
22º) MOCIÓN DO PSG-PSOE SOBRE PROPOSTA RELATIVA Á REDUCCIÓN DO 50% DA
COTA POR CONTINXENCIAS

COMUNS

PARA AS

PERSOAS

COTITULARES

DE

EXPLOTACIÓNS AGRARIAS, INCORPORADAS Ó RÉXIME ESPECIAL AGRARIO DA
SEGURIDADE SOCIAL.

Incorpórase ó Pleno o Sr. Concelleiro Sisto Edreira.
Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, dáse lectura ó dictame da Comisión Informativa de
Agricultura e Medio Ambiente.
Dada conta directamente da moción dictaminada que ten o seguinte contido:
Exposición de motivos:
No acordo asinado no mes de outubro de 2005 polo Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais
e o de Agricultura, Pesca e Alimentación coas organizacións profesionais agrarias,
establecíanse medidas positivas que beneficiarán ós cotitulares de explotacións agrarias, a
través de reducións temporais na cotización á Seguridade Social, co fin de propiciar, tamén no
sector agrario, mecanismos que favorezan a igualdade entre homes e mulleres.
Na Disposición Adicional cuadraxésimo novena da Lei 30/2005, do 29 de decembro, de
orzamentos xerais do Estado para o ano 2006 recolleuse a redución, durante tres anos, do
30% da cota por continxencias comúns de cobertura obrigatoria, a favor das persoas
cotitulares de explotacións agrarias, sempre que se trate de persoas menores de 40 anos, e que
o seu, ou a súa cónxuxe, cotitular dunha explotación agraria, estea de alta no réxime especial
agrario da Seguridade Social.
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A Consellería de Traballo, tendo en conta que nos últimos anos os ingresos das explotacións
agrarias galegas estiveron moi por debaixo da media do Estado e da maioría das CC.AA., o
que dificulta unha segunda cotización á Seguridade Social, especialmente nas explotacións
familiares, estableceu unha segunda redución do 20%, que complementa o 30% acordada
polo Estado, situando a redución no 50% da cota por continxencias comúns de cobertura
obrigatoria.
Desta medida pódense beneficiar as persoas cotitulares de explotacións agrarias galegas,
incorporadas ó réxime especial agrario da Seguridade Social que cumpran os requisitos
establecidos na Orde da Consellería de Traballo do 15 de maio de 2006.
ACORDO:
Porén, o Grupo Municipal dos Socialistas de Teo, somete á consideración do Pleno o acordo
de que o Concello de Teo realice unha campaña informativa nas distintas parroquias nas que a
medida teña incidencia, co fin de informar ós titulares das explotacións agrarias da
posibilidade de acollerse á redución do 20% da cota por continxencias comúns de cobertura
obrigatoria establecida pola Consellería de Traballo para as persoas cotitulares de explotacións
agrarias, incorporadas ó réxime especial agrario da Seguridade Social, que cumpran os
requisitos esixidos na Orde da Consellería de Traballo do 15 de maio de 2006.
Debate:
O Sr. Concelleiro Conde Tarrío explica sucintamente a moción. O Sr. Alcalde sinala que
faremos un bando pero non estamos de acordo coa moción.
Votación e resultado:
Sometida a votación a moción dictaminada dáse o seguinte resultado:
Votos a favor:6, dos grupos municipais do BNG(3) e do PSG-PSOE(3).
Votos en contra:8, dos grupos municipais do PP(7) e Mixto(1).
Abstencións:0.
Queda rexeitada a moción.

23º) DACIÓN DE CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA, DA NÚM. 89 Á NÚM.154 DE
2006.

Dada conta mediante a posta a disposición dos concelleiros desde a data da convocatoria do
Pleno das resolucións da Alcaldía números 89 á 154 de 2006, ámbalas inclusive, o Pleno
queda enterado.
Antes de pasar á quenda de rogos e preguntas o Sr. Alcalde preguntou se algún grupo tiña
algún asunto urxente non comprendido na orde do día que someter á consideración do Pleno,
consonte co art. 91.4 do R.O.F.
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Polo grupo municipal do BNG se sinala que tiñan dúas, pero que a primeira referente a
execución dos acordos tomados unanimemente pola Comisión de Investigación sobre as talas
presuntamente ilegais de madeira a retiran porque xa se incorporou nesta sesión o asunto.
FORA DA ORDE DO DÍA:
1º) MOCIÓN URXENTE NÚM.1 DO BNG, PARA DEMANDAR A CORREOS A
PERMANENCIA DUN SERVIZO DE ATENCIÓN Ó PÚBLICO NA URBANIZACIÓN
DOS TILOS.
Sometida a votación a urxencia, o Pleno do Concello por unanimidade dos 14 membros
presentes, pertencentes ós grupo municipais do PP(7), BNG(3), PSG-PSOE(3) e Mixto(1)
aproba a urxencia, polo que se procede ó debate da moción.
Dada conta da moción que transcrita di:
1. A futura reorganización do servizo de Correos no Concello de Teo conleva, en principio, a
centralización das actividades ata agora desenvolvidas nas distintas oficinas.
2. Considerando que esa centralización é a única forma de poder garantir un servizo de
atención ó público en horario continuado e de poder superar outras deficiencias padecidas
durante anos no Concello, tamén é certo que as poucas concentracións urbanas do concello
merecen unha especial atención ( no caso dos Tilos moi evidentemente, pois pode concentrar
a unha quinta parte dos habitantes do Concello).
3. Neste sentido, o Grupo Municipal do BNG considera necesario facer as xestións necesarias
con Correos para tentar que manteña unha infraestrutura mínima na urbanización, isto é, ter
aberta unha pequena oficina de atención ó público polo menos unha hora ó día. Tendo en
conta a importante concentración urbana, isto evitaría un incómodo desprazamento (nun
deficiente transporte público) a moitos dos residentes, ás veces maiores, que non dispoñen de
posibilidade de desprazarse en coche particular.
En consecuencia o Grupo Municipal do BNG propón ó Pleno do Concello o seguinte acordo:
Reclamar da Alcaldía que, no nome da Corporación, realice as xestións oportunas con
Correos para que esta empresa manteña unha infraestrutura mínima na Urbanización dos
Tilos, de xeito que se garanta alí un servizo de atención ó público de, polo menos, unha hora
diaria.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que presenta unha emenda in voce no senso de que se
recolla no acordo que se manteña nos Tilos e se prevea no futuro unha oficina para a zona de
Calo, que se acepta.
Votación e resultado.
Sometida a votación a moción coa emenda de adición, o Pleno do Concello por unanimidade
dos 14 membros presentes, pertencentes ós grupo municipais do PP(7), BNG(3), PSG- PSOE
(3) e Mixto(1) acorda:
1º) Reclamar da Alcaldía que, no nome da Corporación, realice as xestións oportunas con
Correos para que esta empresa manteña unha infraestrutura mínima na Urbanización dos
Tilos, de xeito que se garanta alí un servizo de atención ó público de, polo menos, unha hora
diaria, e que se manteña nos Tilos e se prevea no futuro unha oficina para a zona de Calo.
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24º) ROGOS E PREGUNTAS.

ROGOS:
1º) Rogo do BNG sobre a instalación presuntamente ilegal dunha antena rexistradora para
medicións eólicas na Pena do Ledo (Loureiro-Luou).
Diante da instalación nos últimos meses dunha antena rexistradora para medicións eólicas no
lugar coñecido como Pena do Ledo, en Loureiro (Luou), e diante das informacións que
testemuñan que carece de calquera autorización ou licenza de instalación por parte do
Concello de Teo, o Grupo Municipal do BNG solicita:
-. Que se comprobe con urxencia se existe a autorización pertinente para a súa instalación.
-. Que en caso de que esta autorización non exista, se abra o oportuno expediente para a
reposición da legalidade e se tomen as medidas necesarias (con dilixencia e eficacia) para
recuperar ese espazo natural á súa situación orixinal.
-. Que se poñan os medios necesarios para determinar a responsabilidade dos feitos e se actúe
en consecuencia impoñendo as sancións que correspondan.
O Sr. Alcalde le o informe asinado polo arquitecto municipal e sinala que non teñen licenza e
estáse seguindo o procedemento.
2º) Rogo do BNG sobre a ampliación da solaina da piscina dos Tilos.
Coa chegada do verán son moitos os veciños e veciñas dos Tilos que acoden á piscina dos
Tilos para tomar o sol e bañarse nas instalacións. Nos últimos tempos vense observando
como a zona da solaina que rodea á piscina quédase pequena para acoller ás moitas persoas
que pretenden tomar tranquilamente o sol despois de bañarse.
O Grupo Municipal do BNG roga:
Que o Concello de Teo estude a posibilidade e viabilidade de ampliar a zona de solaina que
rodea a piscina dos Tilos, retirando uns cantos metros o peche perimetral e facilitando así o
uso e goce das instalacións.
O Sr. Alcalde sinala que temos de Sanidade que hai que facer o tema das plaquetas, optamos
por amañar agora as rotas e facelo cando se peche a psicina, que se se pode ampliar se fará
cando peche a piscina.
3º) Rogo do BNG para que o Concello proceda á limpeza e retirada do escombro acumulado
no lugar de Insua (Luou).
Á beira da pista de acceso á aldea de Insua, vindo desde Luou, e xusto despois de cruzar o
río, localízase, desde hai moito tempo, un cúmulo de escombro recuberto por herbas moi
altas, que afea o contorno e impide, na práctica, o paso ó lavadoiro.
Desde o Concello deberíase arranxar toda a beira do río para facilitar o goce deste precioso
contorno potenciando os seus valores ecolóxicos e naturais.
O Grupo Municipal do BNG solicita:
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Que o Concello de Teo proceda á retirada do cúmulo de escombro ou, en todo caso, se é
posible identificar a orixe do mesmo, se requira ás persoas que o depositaron a súa inmediata
retirada.
O Sr. Alcalde sinala que está mirado para arranxar.
4º) Rogo do BNG para actuacións urxentes no perigoso cruce da Veiga da Brea (Luou).
O cruce da Veiga da Brea (Luou) entre as estradas Pontevea-Milladoiro e Lampai-Recesende
é un punto negro na seguridade viaria do Concello. A estatística mostra que cada dez días
prodúcese alí un accidente, de maior ou menor gravidade. Nos últimos meses téñense
producido accidentes especialmente violentos que mesmo obrigaron a actuacións especiais
para conseguir retirar ós feridos do interior dos coches.
A colocación dun espello parabólico no cruce incrementou a seguridade, pero non reduciu o
número de sinistros. Unha das causas dos accidentes (ademais da falta da debida precaución
polos conductores) é que os sinais de Stop non son respectadas, ás veces por non seren vistas
ou verse demasiado tarde.
Unha forma sinxela de incrementar a seguridade é colocar sinais previas de aviso que
indiquen Stop a 150 m., medida que pode complementarse co pintado de bandas brancas
transversais( non fai falla que sexan rugosas, para non producir ruídos, simplemente que se
vexan ben).
Consecuentemente o Grupo Municipal do BNG solicita que, con urxencia, se proceda á
colocación de sinais previas de aviso no cruce, que indiquen Stop a 150 m, e o pintado de
bandas brancas transversiais (non rugosas), para que se visualice a perigosidade do cruce.
O Sr. Alcalde sinala que vaise facer.
PREGUNTAS:
1) Pregunta do BNG sobre a preparación do contorno da Pena (Lampai).
Os veciños de Lampai veñen mostrando o seu pesar porque tempo atrás prometérase arranxar
e preparar o contorno do cruceiro, na Pena (Lampai). Naquel momento mesmo se falara de
colocar uns bancos que permitisen o goce da paisaxe e potenciaran este singular punto.
O Grupo Municipal do BNG pregunta: ¿Que previsións temporais e de investimento existen
sobre o citado tema, no caso de que o proxecto previsto siga adiante?.
O Sr. Alcalde sinala que cambiou o goberno e non tiven máis noticias de nada do que xa
estaba previsto.
2) Preguntas do PSG-PSOE:
1. Excursión a Tenerife:
Con data 5 de abril de 2006, o Alcalde Armando Blanco asinou un bando anunciando unha
excursión a Tenerife, con saída o 8 de maio e volta o 15 de maio.
Entre os requisitos figuraban:
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- “Persoas de 60 ou máis anos de idade e os seus cónxuxes, aínda que sexan máis novos.
- Número de prazas: 80.
- De haber máis de 80 persoas inscritas o venres 5 de maio ás 12.00 horas levarase a cabo un
sorteo no centro sociocultural”.
Preguntas:
- ¿Por que non se produciu un sorteo se había máis de 80 persoas solicitantes (algo máis de
130)?
- Se no Plan concertado de servizos sociais só figuraba unha soa excursión, ¿como se financia
a segunda excursión?
- ¿Ten coñecemento de que na 2ª excursión viaxaron dous concelleiros e as súas respectivas
cónxuxes, dentro do cupo reservado ós cidadáns e nas mesmas condicións que estes (previo
pago de 195 euros por persoa)?
- ¿Sabe vostede se algún destes concelleiros reunía as condicións esixidas no bando
devandito?
O Sr. Alcalde responde que non se fixo sorteo e se estimou de levalos a todos, foron os 130.
A segunda non o sei, e os concelleiros foron pagando relixiosamente os 185 euros e foi como
Tenente de Alcalde de Servizos Sociais. Tamén estivemos Parajó e eu pagando do noso peto.
O Sr. Leis pregunta verbalmente ¿Sr. Bautista a súa cónxuxe ten 60 anos ou máis?, e sinala
que o Sr. Castroagudín pagou cando llo reclamou a Interventora.
2. Limpeza de fincas:
O día 19/06/2006 (rexistro de entrada núm. 5555), o Grupo Municipal Socialista entregou un
escrito no que, ó amparo dos artigos 9 e 99 da Lei de ordenación urbanística de Galicia
solicitaba a limpeza de matogueiras nas seguintes fincas:
- soares de San Sadurniño.
- finca de Otero na Casalonga.
- terreos en Adrán.
Preguntas:
¿Sabe vostede se se fixeron estas xestións e cales son os resultados das mesmas?
O Sr. Alcalde responde que dúas están limpas e a outra está para facerse.
3. Petición do Grupo Socialista de xuntanza da Comisión da Pirotecnia.
Con data 07/06/2006 (rexistro de entrada 5313) o representante do Grupo Socialista na
Comisión Especial da Pirotecnia de Solláns, solicitou a convocatoria desta comisión para
“informar oficialmente a todos os seus membros dos resultados da entrevista mantida coa
Subdelegada do Goberno na Coruña e dar continuidade ós traballos para os que foi creada a
devandita comisión”.
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Preguntas:
- ¿Por que non se atendeu esta petición?.
- ¿Cando pensan vostedes convocar esta comisión especial?.
- ¿Que pensa facer vostede e o seu grupo de goberno respecto das competencias que vostedes
teñen neste asunto, sobre todo en materia urbanística?.
O Sr. Alcalde responde que eu non fun ver á Subdelegada do Goberno e eu non sei como está
o tema na comisión, ¿non lle informa a vostede o seu representante?, xa se reunirá a comisión
cando a convoque o Presidente da mesma.
4. Infraccións urbanísticas:
Na área de urbanismo acumúlanse diferentes denuncias por presuntas ou demostradas
infraccións urbanísticas como:
- Letrinas dunha construción en Texexe: denunciadas por dona Margarita Castelao.
- Problemas cun valo en Vilar de Calo: denuncia presentada por don Alberto Arias Braña.
- Apertura de expediente sancionador incoado por Augas de Galicia contra dona Digna Mª
Chacón Varela en Pontevea.
- Construción en Cesar (Calo): denuncia presentada polo sr. José Lata Picón (núm. de rexistro
6521 de 12/11/2005 e 5231 de 03/06/06).
Preguntas:
- ¿En que situación se atopan estes expedientes?.
- ¿Que pensa facer vostede e o seu grupo de goberno ó respecto en cada un dos casos
sinalados?.
O Sr. Alcalde responde que o tema das letrinas está solucionado, que a denuncia de D.
Alberto Arias está en trámite o tema segundo me informaron en Urbanismo, que están con
iso; respecto da apertura de expediente sancionador que está en trámite e respecto da
construción en Cesar está en trámite.
5. Camiño portugués.
Con data 20/06/2006 (rexistro de entrada núm. 5568) tivo entrada no Concello de Teo unha
resolución da Dirección Xeral de Patrimonio de 12 de xuño de 2006, segundo a que, entre
outras cuestións, se lle comunica a vostede que:
A Dirección Xeral de Patrimonio Cultural “diante das denuncias de diversos colectivos e
particulares”, de modificación do trazado do Camiño Portugués na zona de Agrela (Calo) no
PXOM de Teo, requiriu con data 27/02/06 do Concello de Teo “toda a información da que
dispuxera sobre o particular (planimetría, memoria, informes e demais documentación)”, en
virtude do disposto no art. 8.2º da Lei 3/1996, do 10 de maio, de protección dos camiños de
Santiago.
45

O Concello de Teo “fixo caso omiso ó devandito requirimento” mentres que a Comisión
Territorial do Patrimonio Histórico da Coruña “informou desfavorablemente” o PXOM do
Concello de Teo.
A Dirección Xeral de Patrimonio Cultural advirte que no novo PXOM de Teo, que precisa do
informe favorable da Consellería de Cultura e Deporte para completar o seu procedemento de
aprobación “deberanse recoller as indicacións da Resolución do Director Xeral de Patrimonio
Cultural de data 24/01/06 recaída tralo informe desfavorable da Comisión Territorial do
Patrimonio Histórico da Coruña antes aludida, e en todo caso respectar o trazado do Camiño
Portugués tal como está actualmente sinalizado”.
Pregunta:
- ¿Pensa vostede acatar esta resolución e trasladar os seus estritos termos ó equipo redactor
do PXOM para que os teña en conta no texto do mesmo?
O Sr. Alcalde responde que informes desfavorables ó plan xeral igual que de Patrimonio
houbo máis para defender os seus intereses e xa verá o equipo redactor se se asumen ou non;
que o que está no plan xeral é o que estaba nas normas anteriores e que se respectará o que
mande Patrimonio poñer no plan xeral.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que o camiño irá por onde diga a Xunta, pero que o
diga, cando o delimite.
6. Variante do Milladoiro.
A finais de xuño de 2006 o grupo INTEO, que participa con vostede no seu goberno difundiu
un panfleto sobre un presunto trazado da variante do Milladoiro.
O 2 de xullo de 2006, a Deputada do PP, dona Mª Xesús Sáinz, en rolda de prensa, manifesta
que “pedirá a Madrid que se axilice o cinturón do Milladoiro”.
Preguntas:
- ¿Coñece vostede a existencia do trazado que o grupo INTEO recolle no seu panfleto? En
caso de resposta afirmativa, ¿quen llo comunicou ou de onde sacou esa información?
- ¿Con que se queda vostede, coas manifestacións do grupo INTEO ou coas declaracións da
sra. Mª Xesús Sáinz?
O Sr. Alcalde responde que eu non coñezo o que puxo o Sr. Parajó. O Sr. Concelleiro Leis
Carlés sinala que non existe, que o inventou o Sr. Parajó.
7. Operacións de crédito.
Con data 28 de xuño (rexistro de saída núm. 2178) o Alcalde de Teo asina un escrito dirixido
a tres entidades bancarias para a “contratación de dúas operacións de crédito destinadas á
realización de investimentos previstos no orzamento do ano 2006”. Estes investimentos,
segundo reza no devandito oficio eran literalmente:
- Obras de infraestrutura de saneamento e abastecemento por valor de 750.000 euros.
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- Adecuación do edificio multiusos da Ramallosa (2ª fase) (edificio para a Policía municipal)
por valor de 89.400 euros.
Preguntas:
- ¿De que data é o informe da Srª interventora?
- ¿Por que non se solicitou o informe previo da Srª. interventora, como é preceptivo?
- ¿Pode ler vostede o informe da Srª. interventora sobre esta cuestión?
- ¿Cales son e onde están os proxectos técnicos ou memorias valoradas das referidas Obras
de infraestrutura de saneamento e abastecemento que é obrigatorio acompañen a petición dos
créditos?
- ¿En que consistiron as obras da 1ª fase de adecuación do edificio multiusos da Ramallosa?
- ¿Se non hai obras da 1ª fase, por que se pide este crédito para a 2ª fase?
Pola Alcaldía se responde que isto xa está explicado.
8. Resolución xudicial Escola Infantil de Calo.
Con data 26/04/2006 (rexistro de entrada núm. 4250) recíbese neste Concello unha
Resolución do Xulgado contencioso-administrativo núm. 1 de Santiago, contra o acordo de
28/06/04 desestimando o recurso de reposición contra o acordo de 05/04/04 que adxudica o
contrato de xestión da Escola Infantil de Calo. Esta Resolución obriga á Mesa de
Contratación (Concello de Teo) a “efectuar nova valoración das proposicións económicas
presentadas polos concursantes” e a efectuar unha nova valoración dos proxectos educativos
e organizativos” no “prazo de 10 días desde a recepción da presente”, é dicir, 10 días despois
contados a partir do 26/04/2006).
Preguntas:
- ¿Cumpriu o Alcalde e o seu grupo de goberno esta Resolución?
- ¿En caso de resposta negativa, por que e cales van ser as consecuencias deste
incumprimento e, en caso afirmativo, cal foi o resultado da nova valoración?
O Sr. Alcalde responde que foi á Xunta de Goberno Local e acordouse executar a sentencia e
estase niso.
9. CIM (Centro de Información á Muller) de Teo.
O 21 de xullo de 2005 o Alcalde de Teo envía un oficio á Dirección Xeral de Promoción da
Igualdade da Xunta de Galicia solicitando o recoñecemento e acreditación do CIM de Teo.
O 23 de setembro de 2005 o Alcalde Armando Blanco remite unha documentación (que lle
esixía como requisito indispensable á Dirección Xeral de Promoción de Igualdade) na que,
entre outras cuestións, sinala que existe un “persoal provisional específico do CIM”
representado polas seguintes persoas:
- Psicóloga: Dª. Begoña Villaverde Iglesias como Directora do CIM.
47

- Avogada: Dª. Carmen Mª Romero Silva.
O 12 de xaneiro de 2006 o Servizo de Igualdade da Xunta de Galicia esixiulle a “colocación
na entrada do Centro Social dun cartel do CIM, así como no distribuidor do vestíbulo; tamén
nos despachos dedicados ó CIM cos horarios de atención ó público e os nomes das
asesoras”.
Preguntas:
- ¿Desde cando e como foron contratadas polo Concello de Teo ambas as dúas señoras e en
base a que criterios e mediante que mecanismos?
- ¿Pode vostede presentar documentos fidedignos (decretos de alcaldía, nóminas, recibos,
contratos, etc.) que acrediten estes feitos?
- ¿Quen, cando e como fixo estes nomeamentos, por exemplo, o de Directora do CIM?
- ¿Sabe vostede que no caso de que se demostre que estas persoas non estaban contratadas
polo Concello de Teo, o Alcalde mentiu ó organismo autonómico encargado do
recoñecemento e acreditación do CIM? ¿Que valoración fai disto?
- ¿Pode presentar vostede un informe ou memoria da actividades realizadas por este suposto
CIM?
- Nos orzamentos municipais do 2006 non existe ningunha partida económica para financiar
as actividades do CIM de Teo. A Xunta de Galicia vai subvencionar estes servizos a través de
agrupamentos de municipios, ¿como se vai financiar entón o CIM de Teo?
- ¿Por que non se cumpriu a esixencia do Servizo de Igualdade da Xunta respecto ós carteis
anunciadores do CIM de Teo?.
O Sr. Alcalde responde que hai 25.260 euros no presuposto para o posto do psicólogo e 8.900
euros para o posto de avogado, e que as funcións de Directora do CIM as levou a Srª.
Villaverde contratada ó abeiro do Plan Labora e acordouse o inicio do expediente de
acreditación pola Xunta de Goberno Local e finalmente dicirlle que non se mentiu.
10. Saneamentos de Osebe, Riotinto e Vilaverde.
Preguntas:
- ¿Que pasa con estes saneamentos?
- ¿Están xa aprobados os proxectos técnicos?
- ¿Pode presentalos diante do Pleno?
- ¿Cando se van executar?.
O Sr. Alcalde responde que temos o permiso para un proxecto e o resto estamos á espera da
autorización de Augas de Galicia.
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11. Conclusións da Comisión de Investigación dos Piñeiros.
Preguntas:
- ¿Que valoración lle merece ó Alcalde as conclusións da Comisión de investigación da tala de
piñeiros e máis en concreto a decisión de levar ó sr. Manuel Cajaraville ó fiscal?
- ¿Non cre vostede que o sr. Cajaraville debera ter presentada a súa dimisión? ¿Pensa vostede
facer algo neste senso?
- ¿Que opina das súas responsabilidades no caso desde o momento en que como Alcalde é
responsable do patrimonio municipal, e na comisión quedou demostrado que se produciron
actuacións que afectaron ó devandito patrimonio municipal e mesmo que se ingresaron cartos
nas contas municipais pola venda de piñeiros propiedade do Concello?
- ¿Enviou xa vostede a documentación desta comisión ó fiscal? ¿En caso de resposta
negativa, cando o vai facer?.
O Sr. Alcalde responde que hai unha comisión de investigación e xa sabe vostede como está o
tema.
12. Apertura de camiño na Xesta (Calo).
Na sesión plenaria de 27 de setembro de 2005, o Grupo Socialista presentou unha moción
solicitando diversas actuacións na Xesta (Calo), entre as que se recollía a apertura dun camiño
no lugar da Pereira, que o Concello de Teo ten que facer como resultado da concentración
parcelaria. Naquel Pleno, o goberno municipal dixo que se faría moi axiña. Varios meses
despois non se fixo nada.
Preguntas:
- ¿Por que non se abriu xa este camiño?
- ¿Cando pensan facelo?
Polo Sr. Alcalde se responde que hai un informe asinado por D. Luis Moreira e que estanse
seguindo os trámites de Urbanismo para sacar iso.
13. Denuncia presentada por don Antonio Caride Gómez, sobre cumprimento do Decreto
105/2006 da Consellaría do Medio Rural nun finca de San Sadurniño.
A Consellería do Medio Rural ven de publicar o Decreto 105/2006, de 22 de xuño polo que se
regulan medidas relativas á prevención e incendios forestais, á protección dos asentamentos
no medio rural e á regulación de aproveitamentos e repoboacións forestais, (DOG núm. 125
de 30 de xuño de 2006).
No devandito Decreto recóllense varios artigos e apartados dentro do capítulo dedicado á
protección do espazo rural e dos asentamentos da poboación en particular. Faixas de especial
protección:
Art. 21.- Co obxecto de protexer especialmente o espazo rural e os núcleos de poboación dos
incendios establécense faixas de especial protección naqueles terreos dedicados a monte e as
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áreas lindeiras consonte ó artigo 44.3º da Lei 43/2003, de 21 de novembro de montes que
abranguen:
C) Unha franxa de 25 metros arredor de calquera edificación, urbanización, obras, instalacións
industriais, eléctricas ou infraestruturas de transporte situadas a menos de 400 metros do
monte.
Art. 23.2.- A consellaría competente en materia forestal e os concellos, no ámbito das súas
respectivas competencias, ordenarán a execución dos traballos preventivos das faixas de
especial protección no caso de incumprimento das obrigas reguladas no artigo 25.1º do
presente decreto, indicando o prazo de realización que en ningún caso superará os 30 días
naturais.
Art. 23.3- Rematado o prazo especificado no punto anterior sen que, por parte dos titulares
dos terreos se realizasen os traballos preventivos, procederase á execución subsidiaria dos
traballos por parte dos concellos, sen prexuízo da correspondente resolución e logo do
oportuno apercibimento previo.
Art. 25.1.- Obrigas dos propietarios. De xeito concreto, os propietarios dos terreos situados
nas faixas de especial protección a que se refire o artigo 21º do presente decreto, ademais de
asumir as obrigas que lles veñan impostas polos plans básicos de protección e defensa que
sexan aprobados polas autoridades competentes en materia de protección civil, deberán
cumprir as seguintes medidas de prevención de incendios forestais:
a) Asegurar que os terreos que abrangue a faixa de especial protección se atopen libres de
vexetación accesoria á masa principal e coa masa arbórea rareada, de acordo coa normativa
existente ou que desenvolva a administración forestal, ou os concellos, no seu respectivo
ámbito de competencias.
Con data 6 de xullo de 2006, don Antonio Caride Gómez, veciño de San Sadurniño,
presentou un escrito (rexistro de entrada núm. 5928) denunciando o perigo dunha finca de
eucaliptos lindeira coas urbanizacións San Sadurniño e Parque Montouto. No mencionado
escrito solicítase a aplicación do devandito decreto, e por conseguinte, a eliminación dun
arborado que supón unha evidente ameaza para as vivendas de ambas urbanizacións”.
Preguntas:
- ¿Que xestións fixo ó respecto o Alcalde de Teo?
- ¿Pensa vostede aplicar estritamente neste caso o Decreto da Consellería do Medio Rural, e
por conseguinte, solicitar ó propietario da finca aludida a eliminación destes eucaliptos que
ameazan ás vivendas destas urbanizacións ou no seu defecto executar a obra por parte do
Concello de Teo, para logo repercutir os gastos no propietario, como dispón o art. 23.6 do
devandito Decreto?
- ¿En todo caso, cando pensan facelo?.
Pola Alcaldía se responde que o Decreto saiu o 22 de xuño e estase estudiando polos servizos
xurídicos como se vai levar a cabo a aplicación deste decreto.
14. Suceso acontecido o xoves 6 de xullo nas dependencias da Policía Municipal.
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O pasado xoves día 6 de xullo, unha ambulancia tivo que asistir a un policía municipal do
cadro de persoal de Teo afectado, ó parecer, por unha forte crise nerviosa despois dunha
tensísima conversa co Concelleiro Delegado de Urbanismo, o sr. Manuel Parajó.
Preguntas:
- Ten vostede coñecemento deste suceso?
- Sabe vostede que pasou realmente?
- Ten vostede coñecemento de que outro garda municipal está de baixa, ó parecer, por
motivos semellantes ós referidos?
- Que está a pasar entre o sr. Parajó e os membros da Policía municipal?
- Ten vostede previsto tomar algunha decisión para acabar con esta situación?
O Sr. Alcalde responde que eu falei co garda e díxome que o Sr. Parajó lle dixera o que debía
facer ou algo así porque estaba moi nervioso, se quere preguntelle ó Sr. Parajó.
O Sr. Concelleiro Conde Tarrío pregunta verbalmente que o Sr. D. José Lata pide que se lle
abra o preceptivo expediente, ¿como está Sr. Parajó?.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que supoño que sí, que os expedientes os abren os
técnicos, pero agora mesmo non o sei, eu estouche falando dun tema de lindeiros e
mandouselle ó Sr. Xuíz de Paz e lle dixo que tiña razón o dono da casa.
E non habendo máis asuntos que tratar deuse por rematada a sesión sendo as quince horas e
quince minutos, de todo o que como Secretario certifico, de orde e co visto e prace do Sr.
Alcalde, coas reservas do art. 206 do R.O.F., debendo remitirse copias en cumprimento do art.
56 da Lei 7/85, do 2 de abril.
Vº e Prace.
O Alcalde,
O Secretario,

Asdo. Armando U. Blanco Martínez.

Asdo. Javier Nieves González.
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BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DO CONCELLO QUE
TIVO LUGAR O DÍA 26 DE SETEMBRO DE 2006.
No salón de plenos da Casa Consistorial do Concello de Teo ( A Coruña ), sendo as dez horas
do día 26 de setembro de 2006, reuníronse en primeira convocatoria os señores concelleiros
de seguido relacionados, baixo a presidencia do Sr. Alcalde D. Armando U. Blanco Martínez,
co obxecto de celebrar sesión ordinaria correspondente ó día da data para a que foron
previamente citados.
SEÑORES ASISTENTES:
Alcalde-Presidente:
D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros:
D. Antonio Castroagudín Valladares.
D. Manuel Mata Iglesias.
D. Juan B. Aller Suárez.
D. Ramón Cea Ferreiro.
D. José Albino Vázquez Pallas.
D. Manuel R. Cajaraville Campos.
D. Manuel Cao Fuentes ( con retraso).
D. Martiño Noriega Sánchez.
D. Xosé Ignacio Iglesias Villar.
D. Rafael Carlos Sisto Edreira.
Dª. Carmen Diéguez González.
D. Alexandre Leis Carlés.
D. Germán Antonio Conde Tarrío.
D. José Carlos Rego Jorge.
Dª. Sandra Riveiro Carro.
D. F. Manuel Parajó Liñares.
Secretario:
D. Javier Nieves González, Secretario do Concello.
Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución do Pleno,
polo Sr. Alcalde declarouse público e aberto o acto, adoptándose os seguintes acordos
conforme á seguinte orde do día que figura na convocatoria:
1º) APROBACIÓN, SE PROCEDE, DO BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN DE DATA:
26.07.2006.
Sometido a votación o Pleno do Concello por unanimidade dos dezaseis membros presentes
dos dezasete que legalmente o compoñen acorda aprobalo sen ningunha rectificación.
2º) DACIÓN DE CONTA DO ESCRITO DO GRUPO MUNICIPAL DO PSG-PSOE DE
MODIFICACIÓN DOS COMPOÑENTES DAS COMISIÓNS INFORMATIVAS.
Se incorpora ó Pleno nestre intre, con retraso, o Sr. Concelleiro Cao Fuentes.
Dada lectura por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, ó escrito presentado polo
Concelleiro-Portavoz do Grupo Municipal Socialista de data 26 de agosto de 2006, con
rexistro de entrada no Concello núm. 6503, no que informa dos cambios producidos na
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situación dos concelleiros dese grupo político nas diferentes Comisión Informativas, o Pleno
queda enterado.
A composición queda do seguinte xeito:
1. Comisión Especial de Contas.
Titulares: Alexandre Leis Carlés e Sandra Riveiro Carro.
Suplentes: Germán Conde Tarrío e José Carlos Rego Jorge.
2. Comisión de Réxime Interno e Persoal.
Titulares: Germán Conde Tarrío e Sandra Riveiro Carro.
Suplentes: Alexandre Leis Carlés e José Carlos Rego Jorge.
3. Comisión de Facenda.
Titulares: Alexandre Leis Carlés e José Carlos Rego Jorge.
Suplentes: Germán Conde Tarrío e Sandra Riveiro Carro.
4. Comisión de Urbanismo.
Titulares: Alexandre Leis Carlés e Germán Conde Tarrío.
Suplentes: José Carlos Rego Jorge e Sandra Riveiro Carro.
5. Comisión de Obras e Servizos.
Titulares: Alexandre Leis Carlés e Sandra Riveiro Carro.
Suplentes: Germán Conde Tarrío e José Carlos Rego Jorge.
6. Comisión de Asuntos Sociais e Sanidade.
Titulares: José Carlos Rego Jorge e Sandra Riveiro Carro.
Suplentes: Alexandre Leis Carlés e Germán Conde Tarrío.
7. Comisión de Agricultura e Medio Ambiente.
Titulares: Germán Conde Tarrío e José Carlos Rego Jorge.
Suplentes: Alexandre Leis Carlés e Sandra Riveiro Carro.
8. Comisión de Educación e Cultura.
Titulares: Alexandre Leis Carlés e Germán Conde Tarrío.
Suplentes: José Carlos Rego Jorge e Sandra Riveiro Carro.
9.Comisión de Xuventude e Deportes.
Titulares: Germán Conde Tarrío e José Carlos Rego Jorge
Suplentes: Alexandre Leis Carlés e Sandra Riveiro Carro.
10. Comisión da Muller.
Titulares: José Carlos Rego Jorge e Sandra Riveiro Carro
Suplentes: Alexandre Leis Carlés e Germán Conde Tarrío.
3º) MOCIÓN DO PP SOBRE A DECLARACIÓN DE ZONA CATASTRÓFICA DOS
CONCELLOS AFECTADOS POLOS LUMES FORESTAIS.
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Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, dáse lectura ó dictame da Comisión Informativa de
Réxime Interno e Persoal.
Dada conta directamente da moción dictaminada que ten o seguinte contido:
Galicia vén de sufrir durante o mes de agosto de 2006 ós efectos dunha ola de incendios
forestais que, por mor da improvisación e da falla de medios operativos para atallalos, tiveron
consecuencias devastadoras para os nosos montes.
Como consecuencia do lume, perdéronse cinco vidas humanas. Os danos sufridos polos
nosos recursos naturais son de magnitudes incalculable e teremos que esperar décadas para
observar a súa recuperación. Moitos dos nosos veciños sufriron danos nas súas vivendas ou
nas súas explotacións e tiveron que facer fronte a gastos diversos para protexer as súas
propiedades e impedir o avance do lume.
A necesidade de loitar contra o lume con todos os medios posibles fixo que moitos concellos
tiveran que asumir gastos non previstos que exceden da súa capacidade e da súa competencia.
É indiscutible que o acontecido adopta magnitudes catastróficas e que cumpre os requisitos
obxectivos establecidos a tal efecto na normativa de aplicación. Por iso deben entrar en xogo
as medidas previstas no noso ordenamento xurídico para este tipo de situacións de natureza
catastrófica e que xa foron aplicadas recentemente con ocasión do incendio acaecido no ano
2005 en Guadalaxara.
A declaración de zona catastrófica, que é competencia do Consello de Ministros, comporta
unha serie de beneficios previstos no Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo e o acceso ás
subvencións previstas no Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo, que posibilitarán, na
medida do posible, a reparación dos danos sufridos.
Por todo o exposto, este grupo municipal proponlle ó Pleno da Corporación a adopción dos
seguintes ACORDOS:
1º) Dirixirse ó Goberno do Estado para que polo Consello de Ministros se declare zona
catastrófica ós municipios galegos afectados polos incendios forestais que asolaron Galicia
durante o mes de agosto de 2006.
2º) Que se inclúa ó Concello de Teo na declaración de zona catastrófica.
3º) Que se concedan ós afectados pola declaración de zona catastrófica os beneficios
previstos no Real Decreto 692/1981, de 27 de marzo e as subvencións previstas no Real
Decreto 307/2005, de 18 de marzo.
4º) Dar conta deste acordo, así mesmo, á Xunta de Galicia, solicitando o seu apoio expreso
diante do Goberno Central para a efectividade da presente solicitude.
Debate:
O Sr. Alcalde expón as posibilidades que xenera unha declaración de zona catastrófica e que
as razóns para solicitala están á vista de todos; Galicia sufriu moitísimos incendios con gastos
elevadísimos e que no incendio de Guadalaxara a superficxie queimada foi menor e tardouse
moi pouco tempo en ditarse a declaración de zona catastrófica. Engade que ó mesmo tempo
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solicítase o apoio da Xunta e se lle mandará ó Sr. Presidente e ó Sr. Conselleiro de
Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza.
Engade que nós ante a ineficacia da Xunta estudiaremos a posibilidade de facer unha brigada
do Concello, que os incendios ó non apagarse a tempo chegan ás casas e que non hai trama
incendiaria como xa dixo a Policía.
Continua sinalando que a política de prevención da Xunta foi de redución de efectivos, que
non fixo nada nun ano, destituiu ó 70% do persoal con experiencia e excluiu a persoal de
vehículos motobombas por non acreditar o galego, se ben eran galegofalantes; a máis do 40%
dos concellos gobernados polo PP que tiveron brigada en 2005 non llela ofreceu a Xunta no
2006 e os concellos do BNG e PSG-PSOE ata tiveron dúas.
Que o goberno bipartito da Xunta non facilitou datos e cando o fixo foron rebatidos á alza
pola Unión Europea.
Que no noso Concello quiemáronse 1.400 hectáreas aproximadamente e se trae esta
declaración para que os veciños sexan resarcidos nos danos sufridos.
O Sr. Concelleiro Noriega Sánchez sinala que parece vostede unha gramola programada do
Sr. Núñez Feijoo; que para a declaración de zona catastrófica debe xustificarse con datos
singulares do Concello, non de forma xenérica, así se di na moción que moitos dos nosos
veciños sufriron danos en vivendas, ¿cantos?, responde o Sr. Alcalde que non o sei, dous ou
tres.
Engade o Sr. Concelleiro que o que sucedeu no país foi unha desastre ecolóxica; que vostede
non argumenta nada dos datos do Concello e fala de Guadalaxara e as súas axudas, fale de
Lampai, Reis, etc..., dos afectados, pero vostede non da ningún dato; non nos parece serio e
pensamos que non sairá adiante e remata sinalando que a presenta vostede non polo ben dos
veciños senón por política de partido, que a súa explicación foi moi pobre e non votaremos a
favor.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que a moción é do PP e me gustaría ter escoitado ó
Portavoz do PP. O Sr. Alcalde sinala que está sen nomear.
Engade o Sr. Concelleiro que vostede altera a orde cronolóxico de presentación de mocións e
en terceito lugar sinalar que é unha declaración xenérica, onde só poñen vostedes o nome de
Teo, que non hai sobre a mesa ningún argumento serio para xustificar esta solicitude de
declaración de zona catastrófica, despois se verá o que fixo vostede na vaga de lumes que
asolou a este Concello. Engade que escoiteille a vostede o da ineficacia da Xunta e que nun
ano non fixeron nada, ¿que fixo vostede?.
Sinala que no ano 2005 e no Pleno anterior rexeitaron vostedes unha moción do PSG-PSOE
na que se propoñian medidas, e vostede en plena vaga de lumes saca un bando.
Engade que está ben que pida a declaración de zona catastrófica pero argumente, porque
vostede tamén ten responsabilidades, e que cando lea, que lea vostede o artigo completo de
declaración de zona catastrófica, que no artigo 5 fala de beneficiarios e fala das corporacións
locais que acrediten os gastos derivados das actuacións, ¿que gastou este Concello?, porque
vostede non estaba aquí, estaba de festas; vostede non presenta aquí nada porque descoñece
totalmente o que pasou, sexa dunha vez Alcalde ademais de militante do PP, defenda ós seus
veciños.
Continua sinalando o Sr. Concelleiro que a Xunta aprobou axudas para terreos agrícolas,
establecementos mercantís, zonas cinexéticas, corporacións locais, e un plan de reforestación
e o Goberno central aprobou un decreto-lei de axudas urxentes.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que o INTEO ten claro que vai votar sempre a favor do
que beneficie a todos os veciños de Teo; que o tema dos incendios vénse debatindo desde hai
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anos e se empregan politicamente para desprestixiar ó goberno, agora do PSG-PSOE e BNG e
antes do PP.
Engade que non hai que facer tanta demagoxia tanto por uns como por outros; en canto ós
incendios que nos deixemos de caralladas para ver de solucionar o tema moi importante para
Galicia, non só para Teo.
O Sr. Concelleiro Noriega Sánchez sinala que debemos declarar zona catastrófica a Casa do
Concello, que se atopa sen luz e chea de humidade.
Engade que vostede non ten argumentos para entrar en debate, e que en algo estamos de
acordo co Sr. Parajó: no tema do debate sosegado porque o monte leva moitos anos ardendo,
pero eu nunca vin empezar a arder cinco parroquias ó mesmo tempo, vostede Sr. Alcalde iso
non o dixo, segue falando dos datos do PP, e que a Xunta tal vez intentou poñer rigor na
contratación do persoal mediante a presencia dun membro nas comisións de selección das
brigadas. Engade que o documento presentado por vostede non é de Teo, é do PP, e non se
molestou vostede en achegar datos, e nós nunca estivemos preocupados polo Portavoz do PP
porque nunca houbo.
Engade que o que dixo o Sr. Parajó de beneficio de todos os veciños de Teo, debe cambiar o
de todos por algúns.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que creo que aquí non é o foro para debatir de incendios e
política forestal porque é no Parlamento onde hai que facelo e hai unha Comisión creada;
aquí ó que vimos é a debater sobre a moción do PP sobre declaración de zona catastrófica
porque política e esteticamente non é correcto presentar unha moción e só poñer a máquina
Teo, que ademais de cubrir ese papel deben facer o esforzo de concretar en Teo e non o fan
porque non saben o que pasou no Concello de Teo.
Engade que teño nove ordes publicadas no DOG que fan referencia a axudas para veciños e
concellos, e un Decreto-lei do Estado, creo que hai subvencións para os veciños dabondo.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que cando falo de todos falo de todos, e cando
vostede fala de obra ilegal Sr. Martiño eu falo de obra legal.
Repito o que dixen antes, que este é un tema de calado profundo e que non pode resolverse
en dous minutos, que hai que tratar os incendios forestais pero eu non sei como, que o debían
de saber antes ós do PP e agora os do BNG e PSG-PSOE e que o que non se pode facer é
abandoar como abandoaron ó Conselleiro, que creo que foi o único que traballou durante os
incendios, o resto cero.
O Sr. Alcalde sinala que prefiro bailar ó son de Núñez Feijoo e non o seu ruxe ruxe. Engade
que o Sr. Leis quere xustificarse e casi nos responsabiliza a nós dos lumes de toda Galicia,
engadindo que cando tíñamos dúas brigadas os incendios se apagaban antes e que as
brigadas as dirixe o Distrito Forestal de Ordes, antes e agora, pero este ano só concederon
unha brigada e en canto á festa minte vostede máis que fala, eu fun saudei a mesa presidencial
que estaba un amigo e funme, eu estiven o luns co teléfono pendente en todo momento. E
despois ven aquí unha Ministra do PSOE a insultar ós galegos, que eu estiven en todo
momento para mandar ó tractor e ós gardas para envialos onde había incendios e o que
vostede diga me da igual.
Votación e resultado:
Sometida a votación a moción dictaminada dáse o seguinte resultado:
Votos a favor:9, dos grupos municipais do PP(8) e Mixto(1).
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Votos en contra:8, dos grupos municipais do BNG(4) e do PSG-PSOE(4).
Abstencións:0.
Queda aprobada a moción nos seus propios termos.
4º) ACORDO DE RATIFICACIÓN DO ACORDO DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
SOBRE FESTIVOS LOCAIS PARA 2007.
Dada conta do dictame da Comisión de Réxime Interno e Persoal, o Pleno do Concello por
unanimidade dos dezasete membros que legalmente o compoñen, pertencentes ós grupos
municipais do PP(8), BNG(4), PSG-PSOE(4) e Mixto(1), acorda:
1º) Ratificar o acordo da Xunta de Goberno Local do 13 de setembro de 2006, e en
consecuencia propoñer como festivos locais do Concello de Teo para o ano 2007 os seguintes
días:
-. Martes, día 20 de febreiro, martes de Entroido.
-. Luns, día 19 de marzo, San Xosé.
5º) MOCIÓN DO PSG-PSOE SOBRE CONSTITUCIÓN DE COMISIÓN DE
INVESTIGACIÓN.
Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, dáse lectura ó dictame da Comisión Informativa de
Réxime Interno e Persoal.
Dada conta directamente da moción dictaminada que ten o seguinte contido:
Exposición de motivos:
En xullo de 2004 o Grupo Municipal Socialista de Teo denunciaba publicamente que
“traballadores da empresa subcontratada para realizar o servizo municipal de xardinería e
mantemento das zonas verdes públicas de Teo estiveron a realizar en plena xornada laboral de
dedicación municipal tarefas particulares en propiedades de familiares directos do Alcalde
Armando Blanco, en concreto, nos terreos exteriores do Hotel Rústico Tía María de
Bamonde” e “no pasado verán, nos terreos do domicilio particular do Sr. Parajó en Tarrío
(Ames)”.
O 7 de xullo de 2004 (núm. de rexistro 1673) o Grupo Municipal Socialista presentou unha
moción na que, ó respecto, solicitaba a “creación dunha comisión de investigación para
analizar os devanditos feitos e determinar o alcance dos mesmos a través do correspondente
ditame”. Esta moción foi debatida na sesión ordinaria do Pleno do Concello que tivo lugar o
día 27 de xullo de 2004. Naturalmente foi rexeitada cos votos en contra dos grupos políticos
do PP e Mixto. Mais, na acta desta sesión constan expresións literais como:
- “En función do que diga o xulgado él mesmo someterase posiblemente a unha comisión de
investigación” (frase atribuída a Manuel Parajó).
- “O Sr. Alcalde expón que cando algunha comisión de investigación se creou foi por algo
que considerouse anormal”.
- “Engade que o Sr. Leis está de broma e que se estima que ten algo que dicir dirao nos
tribunais, que él di que non son persoal do Concello e a súa filla pediu un traballo, fíxose pola
empresa e cobrouse e punto” (frase atribuída ó Sr. Alcalde Armando Blanco).
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Pola súa banda, a sentenza do Xulgado de Primeira Instancia núm. 1 de Santiago (xuízo
ordinario 417/2004, sentenza de 4 de xaneiro de 2006), pola que se desestima a demanda do
Sr. Parajó contra o Partido Socialista por suposta “intromisión ilexítima ó honor”, sinala entre
outras cuestións que:
“Dita conclusión se ben é certo que non implica nin acredita en modo algún o uso de recursos
públicos para o beneficio privado por parte do Sr. Parajó, nin perpetración de actividade ilícita
algunha, tamén o é que representa unha base superior a un mero rumor ou insinuación, dato
que unido á propia contradición manifestada no acto do xuízo entre o Sr. Sobredo e a dona
do concelleiro en canto á forma de pago en efectivo do importe reflectido na factura achegada
pola demandante como documento número tres, unido ó feito de ter presentado á agrupación
política ó día seguinte da publicación en prensa da citada noticia unha moción no Consistorio
para a constitución dunha comisión de investigación dos citados feitos, motivados polas
queixas e denuncias veciñais, determina que non esteamos ante simples rumores ou
insinuacións carentes de fundamento, senón ante datos e feitos obxectivos que xustifican no
marco da crítica política ó que o demandante na súa condición de concelleiro estea sometido
ás opinións e ós xuízos de valor que a agrupación política lles merece”.
Para rematar, moi recentemente, a Audiencia Provincial, Sección núm. 6 da Coruña vén de
emitir sentenza, tras o recurso de apelación de Manuel Parajó.
Segundo aquela, fállase a desestimación do recurso de apelación interposto por Manuel
Parajó contra a sentenza de 4 de xaneiro de 2006, ditada nos autos de xuízo ordinario núm.
417/2004 do Xulgado de 1ª Instancia, e obrígaselle a aquel ó pagamento das “costas
causadas”.
Nos fundamentos da sentenza, o tribunal expón literalmente:
“TERCEIRO: Por outro lado, o demandado, na súa calidade de concelleiro non só tiña o
dereito senón a obriga de informar ós cidadáns ós que representa de cantas accións poidan ser
relevantes para a sociedade e do Concello no que intervén, e por exercer esa actividade
pública na vertente da política, disporá dos maiores e mellores medios de defensa xurídicos
para protexerse polo exercicio do dereito de expresión e de información, pois do contrario a
actividade política estaría constantemente limitada e encorsetada (...)”.
CUARTO: Unha vez exposto ese corpo doutrinal, habemos de coincidir necesariamente coa
xulgadora de instancia en que os feitos xulgados non supuxeron unha intromisión ilexítima
na honra do recorrente. As aseveracións realizadas polo demandado tiñan unha certa e
evidente dose de verosimilitude, xa que empregados da mesma empresa que tiña
subcontratadas as tarefas de xardinería do Concello de Teo, habían realizado tareas
profesionais desa índole no domicilio particular do demandante, en horario incompatible coa
xornada laboral pactada co Concello. Deses datos extraeuse a conclusión de que iso podería
constituír unha actividade ilícita, e ó día -ou ós dous días- seguinte, presentouse unha moción
no propio Concello para que se procedese a investigalo, ámbito que debería ser o primeiro
interesado en coñecer que pasaba co diñeiro público que se estaba gastando e o bo fin das
tarefas contratadas, polo que desde o punto de vista da crítica política non debe facérselle
ningún reparo á actuación do demandado (...)”.
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Na sesión plenaria realizada o 31 de xaneiro deste ano, o Sr. Manuel Parajó, en resposta a
unha moción socialista presentada a raíz da primeira sentenza do Xulgado de 1ª Instancia de
Santiago, manifestou (extracto literal da acta do Pleno):
“O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que o PSG-PSOE fai unha lectura da sentenza na
moción absolutamente tendenciosa, que o único feito obxectivo é que da contratación da
empresa non se acredita beneficio privado nin actividade ilícita ningunha, e como está
recorrida polo meu avogado imos esperar e despois posiblemente como dixen antes mirarei o
que fago”.
ACORDO:
Tendo en conta que:
1. No seu momento, pola actitude obstrucionista dos grupos de goberno non quedaron
suficientemente clarexados os feitos.
2. As citadas afirmacións do Sr. Parajó e do Sr. Armando Blanco no Pleno de xullo de 2004.
3. As conclusións da Sra. xuíza contidas por parte da mencionada sentenza cando fala de
“datos e feitos obxectivos”, o que abre as portas a actuacións obxecto de esixencia de, polo
menos, responsabilidades políticas derivadas destes feitos.
4. Os fundamentos e conclusións da Audiencia Provincial.
5. As manifestacións do Sr. Parajó Liñares deixando aberta, por dúas veces, a posibilidade
dunha comisión de investigación (“en función do que diga o Xulgado, él mesmo someterase
posiblemente a unha comisión de investigación”; “(...) e como está recorrida polo meu
avogado imos esperar e despois posiblemente como dixen antes mirarei o que fago”).
O Grupo Municipal Socialista, tendo en conta a gravidade do asunto e a repercusión social do
mesmo, co fin de clarexar definitivamente diante da opinión pública os feitos denunciados e,
ademais, co propósito de que por parte dos mencionados edís se asuman as responsabilidades
políticas consecuentes, solicita que se proceda de inmediato á reapertura do caso e á creación
dunha comisión de investigación na que estean representadas todas as forzas políticas da
Corporación de maneira proporcional ós resultados electorais.
Debate:
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que traemos a moción porque o tema está aberto, que a
cidadanía ten algo que dicir despois dos pronunciamentos dos tribunais; que nós dicíamos
que en horas de traballo para o Concello os traballadores subcontratados, non municipais,
estaban a traballar en casa do Sr. Alcalde e do Sr. Parajó; que o Sr. Parajó interpuso querella
por intromisión no honor que foi rexeitada e que incluso lle fai pagar as custas e que a senteza
é moi clara e fala de dosis de verosimilitude e que debía informar, e que isto é o que nós
dicíamos e senón creemos esa comisión de investigación, que vostede dixo que estaba
recorrida e despois se vería o que facía; nós o que pedimos é que se cree esa comisión de
investigación.
O Sr. Concelleiro Noriega Sánchez sinala que votarán a favor visto como transcurriu o
proceso xudicial e o debate que se deu no seu momento; que isto é un reflexo da concepción
do goberno municipal como se o Concello fose unha finca privada. Engade que estamos
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esperando polo traballo feito pola outra comisión de investigación da madeira que aínda non
se enviou ó Fiscal, e remata sinalando que as comisións de investigación teñen a súa razón de
ser se traballan ben como fixo a da madeira.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que a sentenza di claro que se pode facer crítica
política, que cando Parajó contrata a unha empresa non ten por qué saber que sexa
subcontrata do Concello, pero cuestión distinta é tratar de confundir á cidadanía, que o meu
xardín ten 40 m2 e para limpalo teño moi claro que non teño que recorrir a ningúen, eu fun ós
tribunais polo meu dereito ó honor, eu podo defenderme, eu paguei os traballos e non me
beneficiei de nada como di a sentenza, eu non contrato a unha empresa para non pagarlle e eu
non teño por qué saber o horario deses traballadores, eu teño a conciencia moi tranquila;
vostede Sr. Leis non ten escrúpulos na política, vostede non cre no diálogo e sabeo todo o
mundo no PSG-PSOE.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que fale vostede do que ten que falar e non desvíe a
atención.
Engade o Sr. Concelleiro que volvo a insistir que a ilegalidade é que eses traballadores a esa
hora tiñan que estar traballando para o Concello, non en casas particulares do Alcalde e
Parajó, e se ten a conciencia tranquila cree a comisión de investigación, aínda que dubido que
a teña tranquila con todo o seu historial. Engade que tamén estamos a falar do Sr. Alcalde,
pero foi máis prudente a calou neste asunto; que a mesma coherencia e ética que invocaron
coa comisión do Sr. Cajaraville a apliquen agora e creen esta comisión de investigación, e que
o Sr. Cajaraville tivo a elegancia de ausentarse cando se aprobou a creación daquela comisión
e que vostedes debían facer iso do mesmo xeito.
O Sr. Concelleiro Noriega Sánchez sinala que aquí máis que conciencias tranquilas hai
conciencias narcotizadas, que o debate político é moi triste, patético.
Engade que por ambos lados hai lecturas sesgadas da sentenza xudicial, pero nós estamos a
favor, e que é certo que cando se fixo a denuncia se dixo que era sen cobrar e agora iso non é
así, non se falou daquela do horario, e para investigar isto votaremos a favor.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que eu sempre fago as cousas pola miña conta sen
necesidade de contar co persoal do Concello, pero que se dan debates repetidos para
desprestixiar a Parajó na zona onde actúa Parajó, e remata sinalando que os veciños daquela
zona vótanme a mín e xa poden facer vostedes o que queiran.
O Sr. Alcalde sinala que non ímos apoiar a moción, que é outra patraña de vostede e cando
non ten que facer inventa; engade que quedou suficientemente clarexado no seu momento e o
de vostede é sempre sacar cousas, que ninguén me falou ben de vostede e ten cansos ata ós
seus compañeiros de partido.
O Sr. Concelleiro Vázquez Pallas sinala que vostede Sr. Leis o que quere é enfrontar ó equipo
de goberno, que cando se monte unha comisión de investigación sobre os incendios no
Parlamento eu poderei votar a favor dunha comisión de investigación, que aquí non pode
pedir transparencia e ética cando vostedes non o fan.
Votación e resultado:
Sometida a votación a moción dictaminada dáse o seguinte resultado:
Votos a favor:8, dos grupos municipais do BNG(4) e do PSG-PSOE(4).
Votos en contra:9, dos grupos municipais do PP(8) e Mixto(1).
Abstencións:0.
Queda rexeitada a moción.
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6º) MOCIÓN DO PSG-PSOE SOBRE ACTUACIÓNS NO LUGAR DE AMENEIRO
(CALO).
Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, dáse lectura ó dictame da Comisión Informativa de
Obras e Servizos.
Dada conta directamente da moción dictaminada que ten o seguinte contido:
Exposición de motivos:
Hai xa varios meses que remataron as obras de instalación da rede de sumidoiros no lugar de
Ameneiro (parroquia de San Xoán de Calo).
Por razóns inexplicables e inexplicadas, e que en principio, parecen imputables á tradicional
lentitude e desidia municipais, as obras non foron aínda recepcionadas polo Concello e están
a medio rematar. Así, as autoridades municipais non deron orde a Aquagest para levar a cabo
as conexións coas vivendas e as rúas presentan un estado deplorable o que, dada a orografía
da zona con profundos desniveis, pode converter a mesma no período de choivas nun lameiro
intransitable para vehículos e persoas, e mesmo supor un grave perigo polas escorrentas que
se puideran producir.
Por outra banda, na zona chamada da Costa, existe unha grande masa forestal que se atopa
nun estado de abandono absoluto, cheo de matogueiras, silveiras, etc., o que supón un grave
risco para as vivendas lindeiras (moi próximas) no caso de incendio e un foco antihixiénico
no que aniñan todo tipo de animais, ademais de constituír un elemento antiestético evidente.
Os veciños/as do lugar están fartos de facer xestións diante das autoridades municipais, con
resultados infrutuosos. Recentemente, cansos de promesas verbais sistematicamente
incumpridas, entregaron un escrito nas oficinas municipais dirixido ó Alcalde de Teo,
Armando Blanco, asinado por un grande número de persoas, no que informan dos seus
problemas e reclaman as súas correspondentes solucións.
O pasado martes 1 de agosto, os veciños/as afectados/as mantiveron unha xuntanza con
membros do Grupo Socialista para informarlles “in situ” desta problemática e requirirlles a
súa colaboración na procura de solucións definitivas.
ACORDO:
Porén, o Grupo Socialista, insta ó Alcalde Armando Blanco e ó seu grupo de goberno a:
1. Proceder de inmediato á recepción das obras de saneamento (salvo que houbera razóns
técnicas que aconsellaran o contrario) e a dar as oportunas instrucións á empresa Aquagest
para que leve a cabo as obras de conexión coas casas.
2. A continuación, e antes de que chegue a invernía, realizar as obras de asfaltado de todo o
sistema viario da aldea.
3. Aplicar ó propietario da finca núm. 1458 (concentración parcelaria de Monte de Calo) o
disposto nos artigos 9 e 199 da vixente Lei de ordenación urbanística de Galicia que fan
referencia á limpeza de fincas e os artigos 21, 23.2, 23.3 e 25.1 do Decreto 105/2006 da
Consellaría do Medio Rural sobre as medidas relativas á prevención de incendios forestais e
protección dos asentamentos no medio rural, de tal maneira que, coa maior urxencia posible,
se execute a limpeza deste predio.
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4. Esixir de Concentración Parcelaria o ensanchamento mínimo legal de 4 metros en toda a
pista da Costa e explorar posibilidades para contemplar unha maior ampliación dentro do
PXOM de Teo.
5. Instalar (e situalos mellor) máis colectores de recollida de lixo.
Nota: Adxuntamos dossier fotográfico e artigos da normativa legal citada.
Debate:
O Sr. Concelleiro Conde Tarrío sinala que o asfaltado se fixo cando nós o solicitamos e que
agora para facer as conexións hai que romper e que seguro que se fará antes das eleccións.
Engade que un grupo de veciños pediron o 31 de xullo a limpeza dunha finca por risco de
incendio e despois reuníronse con nós, hoxe en día hai un rareo, pero non hai limpeza, ¿non
dixo o Sr. Feijoo que vostedes ían facer cumplir a normativa de incendios?.
O Sr. Concelleiro Noriega Sánchez sinala que estamos de acordo e ímola apoiar.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que está claro que en Ameneiro se fixo o alcantarillado
e a auga, obras importantes para toda a parroquia, e son obras que conlevan problemas ós
veciños, como noutras aldeas onde se fan este tipo de obras, como en Texexe que se farán
pronto. Engade que esperemos que agora os veciños conecten porque son os veciños os que
teñen que ir a Aquagest a pedir a conexión.
Continua sinalando que se fixeron xestións co propietario da finca, que se convenceu, e é
verdade que era grande e que tiña que limpala, pero que hai fincas que non teñen propietario
porque aínda non foron entregadas por concentración parcelaria e se mandou carta á Xunta
neste sentido, esperemos que apuren para entregar os títulos de concentración tanto de
Cacheiras como de Calo, aínda que Calo vai máis lenta.
O Sr. Concelleiro Conde Tarrío sinala que vostede Sr. Parajó asinou unha carta a unha familia
para limpar unha finca.
O Sr. Parajó sinala que eu mandeille carta e non sabía nin quen era o propietario.
O Sr. Concelleiro Conde Tarrío sinala que limpouna a Xunta e pagaron os veciños.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que eu tiven unha conversación, moi cordial por certo,
cunha das propietarias e eu mandeille un aviso.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que fágao con todos.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala pero se o mandei por man, e que xa está ben con iso
que di vostede do de mentir.
O Sr. Concelleiro Conde Tarrío sinala que vostede é de urbanismo, entón que fai o Sr. Cea.
Pregunta, ¿está limpa a finca ou non?. O Sr. Castroagudín Valladares sinala que non, que
debía quedarlle un pouco mellor do que quedou.
O Sr. Concelleiro Noriega Sánchez sinala que ¿qué estamos debatindo?, de verdade que hai
que velo para creelo, que hai que esixirlles a todos o cumprimento da lei, a todos, non a uns sí
e a outros non.
O Sr. Alcalde sinala que naquel sitio hai tres concelleiros que están naquelas obras, que
Aquagest estivo avisando para que se repisara e para avisar ós veciños para que conectaran
naquel momento, os que o fagan agora irá Aquagest e terá que abrir e volver a pechar, e
respecto de tema dos colectores que está o Sr. Cea con iso.
Votación e resultado:
Sometida a votación a moción dictaminada dáse o seguinte resultado:
Votos a favor:8, dos grupos municipais do BNG(4) e do PSG-PSOE(4).
Votos en contra:9, dos grupos municipais do PP(8) e Mixto(1).
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Abstencións:0.
Queda rexeitada a moción.
7º) MOCIÓN DO PSG-PSOE SOBRE PROPOSTA RELATIVA Á APLICACIÓN DO
DECRETO 105/2006, DO 22 DE XUÑO, APROBADO POLA CONSELLERÍA DO MEDIO
RURAL.
Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, dáse lectura ó dictame da Comisión Informativa de
Obras e Servizos.
Dada conta directamente da moción dictaminada que ten o seguinte contido:
Exposición de motivos:
Os incendios están a facer estragos en toda Galicia. A comarca de Santiago é unha das máis
afectadas. En datas recentes mesmo houbo que declarar alerta 1 polo perigoso dalgúns destes
incendios, sobre todo pola incidencia que tivo para algúns núcleos habitados.
Con data 22 de xuño, a Consellería do Medio Rural publicou o Decreto 105/2006 para
establecer medidas de prevención de incendios forestais e de protección de asentamentos de
poboación no medio rural.
No Concello de Teo, a pesar dunha pregunta do Grupo Socialista ó respecto, recollendo xa
algunha denuncia veciñal que facía fincapé nesta cuestión, non consta que se executara
ningunha das medidas deseñadas no devandito Decreto que son competencia municipal.
Entre elas, cabe salientar, dentro do capítulo dedicado á protección do espazo rural e dos
asentamentos de poboación en particular. Faixas de especial protección, as seguintes
disposicións:
“Art. 21.- Co obxecto de protexer especialmente o espazo rural e os núcleos de poboación
dos incendios, establécense faixas de especial protección naqueles terreos dedicados a monte
e as áreas lindeiras consonte o artigo 44.3º da Lei 43/2003, de 21 de novembro, de montes,
que abranguen:
c) Unha franxa de 25 metros arredor de calquera edificación, urbanización, obras, instalacións
industriais eléctricas ou infraestruturas de transporte situadas a menos de 400 metros do
monte.
Art. 23.2.- A Consellería competente en material forestal e os concellos, no ámbito das súas
respectivas competencias, ordenarán a execución dos traballos preventivos das faixas de
especial protección no caso de incumprimento das obrigas reguladas no artigo 25.1º do
presente decreto, indicando o prazo de realización, que en ningún caso superará os 30 días
naturais.
Art. 23.3.- Rematado o prazo especificado no punto anterior sen que por parte dos titulares
dos terreos se realizasen os traballos preventivos procederase á execución subsidiaria dos
traballos por parte dos concellos, sen prexuízo da correspondente resolución, e logo do
oportuno apercibimento previo.
Art. 25.1.- Obrigas dos propietarios. De xeito concreto, os propietarios dos terreos situados
nas faixas de especial protección a que se refire o artigo 21º do presente decreto, ademais de
asumir as obrigas que lles veñan impostas polos plans básicos de protección e defensa que
12

sexan aprobados polas autoridades competentes en materia de protección civil deberán
cumprir as seguintes medidas de prevención de incendios forestais:
Asegurar que os terreos que abrangue a faixa de especial protección se atopen libres de
vexetación accesoria á masa principal, e coa masa arbórea rareada, de acordo coa normativa
existente, ou que desenvolva a administración forestal ou os concellos no seu respectivo
ámbito de competencias.
ACORDO:
Porén, e dado que estamos no momento máis perigoso de todo o ano para os incendios
forestais, e que o Concello de Teo é un dos que presenta maior risco pola súa configuración
urbanística, o Grupo Municipal Socialista insta ó Alcalde Armando Blanco e ó seu grupo de
goberno a que, ademais doutras informacións e medidas, se dispoña a:
1. Publicar, con carácter de urxencia un Bando da Alcaldía para informarlle ós veciños/as do
contido deste Decreto e das obrigas que, en principio lles corresponden ós propietarios.
2. Aplicar o establecido nos artigos 21 e 23.2 do referido Decreto de tal maneira que se
establezan franxas de especial protección nas masas forestais próximas a núcleos de
poboación e vivendas. Deberíase comezar por aqueles casos que xa foran obxecto de
denuncia verbal ou escrita.
3. Completar estas medidas coas comprendidas nos artigos 9 e 199 da vixente Lei de
ordenación urbanística que fan referencia a limpeza de matogueiras, silveiras, etc., en predios
diversos e soares.
Debate:
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que con esta moción ten vostede a oportunidade de
comprobar a incoherencia nas súas actuacións, engadindo que a Xunta de Galicia ten
responsabilidades e os Concellos tamén e que presentamos a moción antes da vaga de
incendios e que cando se fala de competencias dos concellos vostedes as rexeitan, que non
pode incumprir as súas obrigas como responsable municipal e vir aquí como campeón da
defensa da política forestal.
Engade o Sr. Concelleiro que independentemente das responsabilidades da Xunta, vostede
está lexitimado para facer manisfestacións se cumprira coas súas obrigas; así primeiro debería
vostede publicar o bando e en caso de incumprimento facelo o Concello por conta dos
propietarios; que hai unha publicación da Xunta sobre incendios e apareceu onte coa
inundación apilada, nin tan sequera se distribuiu, nin sequera fixo isto. Dígame se vostede se
encontra lexitimado para solicitar a declaración de zona catastrófica, e remata sinalando que
gustaríame saber por curiosidade se tamén recibiron a carta do PP de dilación.
O Sr. Concelleiro Sisto Edreira sinala que sigo impresionado pola vontade do PSG-PSOE de
presentar mocións que son rexeitadas, que non sirven porque cada un di o que quere, que os
debates que se producen nas mocións non teñen sentido, que nós presentamos mocións por
cuestións de absoluta falta de ética ou porque existe vontade de consenso.
Engade que este Concello leva ardendo desde hai vinte anos, o que interesaría sería que
vostedes dixeran ante isto, ¿de qué medios se dotou nestes 20 anos para os incendios?, se só
temos un tractor mal andamos, isto se que é triste. Engade que coas franxas o decreto é moi
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claro, pero que outro problema é que hai casas metidas no monte, ¿teñen licenza?, e aquí hai
responsabilidades do Alcalde e do Concelleiro de Urbanismo.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que eu penso que todas as casas que se fan se farán
con permiso, senón deben denuncialas; dixen antes que do tema do lume non ía falar máis,
que un problema é o dos titulares polo tema da concentración parcelaria, que o que hai que
intentar é que todo o mundo limpe e que cando se denuncie se denuncie a todo o mundo, non
só a algúns.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que Sr. Alcalde vostede non explicou por qué non
distribuiu a publicación da Xunta e non publicou o bando en tempo; vostedes creian
falsamente que, no caso da Ramallosa, que era propiedade dunha concelleira do PSG-PSOE,
resulta que era da súa familia e mandouselle oficio do Concelleiro de Urbanismo obrigándolle
a limpala. Vostedes teñen o tema dos eucaliptos de San Sadurniño e Parque Montouto e está
perfectamente identificado o propietario e os veciños destes lugares non teñen coñecemento
de que vostedes executaran ese decreto, e remata sinalando que deben antepoñerse os
intereses dos veciños ós do partido político.
O Sr. Concelleiro Sisto Edreira sinala que nós non criticamos que se fagan os avisos, o que si
criticamos é que non se faga noutros casos, sempre que se faga correctamente.
Engade que un Concello debe dotarse dun servizo de inspección, así nós tomamos a decisión
en materia de urbanismo de non facer denuncias de particulares, porque non somos
coñecedores da realidade de todo o Concello, pero sí no caso das grandes especulacións.
Como nos ímos preocupar porque non se fai o suficiente para evitar os lumes cando a propia
Casa do Concello é unha ruina, cando hai avisos de temporais e nin sequera se prevé iso na
Casa do Concello, e remata sinalando que se isto pasa coa Casa do Concello que lle ímos a
pedir que faga polo monte.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que acordeime agora que no tema da gasolineira
tamén se lle mandou a outra señora que o fixo pola parte de abaixo, non se lle mandou só a
nai da súa concelleira, se lle mandou a máis, e a súa nai sábeo claramente.
O Sr. Alcalde sinala que a publicación da Xunta estaba no mostrador das oficinas do Concello
desde que a mandou a Xunta e se os quitaron sería porque se sacaron onte pola chuvia,
pregunte ós funcionarios de abaixo, non minta.
Engade o Sr. Alcalde que vostede antes de denunciar debe preguntar abaixo para que lle
informen os funcionarios porque os folletos estiveron no mostrador un mes completo. Que o
bando se fixo o 9 de agosto e o 12 de setembro mandosue a unha persoa para que informara
ós veciños sobre as axudas dos incendios. Se temos o tractor non será culpa nosa, que os
responsables en materia das brigadas son os da Xunta e son os responsables de quitarmos
unha brigada, porque antes tíñamos dúas, que o 112 estaba saturado, chamei ós bombeiros e
teño que darlle as grazas pola súa posta a disposición e tamén ó Alcalde de Santiago.
Engade que dáme pena que nos dera unha subvención a Consellería de Presidencia
plurianual, ata 2010, para as obras da Casa do Concello e que aquí non se vai detrás de ningún
concelleiro e que cando se lle mandou limpar dixo que o fixera o Concello e se lle pasara a
conta, eu llo dixen ó director xeral e lle dixen que non tiña medios para iso e mandou él a
unha brigada, que ó Concello non se lle ocorre ir a unha caza de bruxas, como fan vostedes, e
remata sinalando que a finca de Montouto estáse co expediente, que o leva o Sr. Cea.
Votación e resultado:
Sometida a votación a moción dictaminada dáse o seguinte resultado:
Votos a favor:8, dos grupos municipais do BNG(4) e do PSG-PSOE(4).
Votos en contra:9, dos grupos municipais do PP(8) e Mixto(1).
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Abstencións:0.
Queda rexeitada a moción.
8º) MOCIÓN DO PSG-PSOE SOBRE CONVOCATORIA DA COMISIÓN ESPECIAL DA
PIROTECNIA DE SOLLÁNS.
Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, dáse lectura ó dictame da Comisión Informativa de
Réxime Interno e Persoal.
Dada conta directamente da moción dictaminada que ten o seguinte contido:
Exposición de motivos:
A creación da comisión especial para o estudo da problemática xerada tras o estoupido da
pirotecnia de Solláns foi aprobada a proposta do Grupo Socialista no Pleno da corporación de
Teo na data do 28 de marzo de 2006.
Con esta proposta, que foi aceptada por unanimidade de todas as forzas políticas con
representación na Corporación, os socialistas de Teo pretendiamos crear un marco
institucional onde, coa participación das forzas políticas e da cidadanía se puidera abordar
este asunto con prudencia, serenidade e sentido común, co fin de atopar solucións adecuadas
para os diversos problemas xerados, distante a cuestión das diatribas políticas públicas.
Na súa orixe había dous grandes problemas que resolver neste marco político:
1. Os problemas inmediatos orixinados polos efectos directos da explosión nas vivendas
lindeiras.
2. A solución definitiva do problema, sobre a que había un consenso xeneralizado, que pasa
polo cese da actividade destas instalacións e/ou o seu traslado a outro lugar. (Os socialistas
subliñamos: “fóra do municipio de Teo”), a poder ser buscando o maior consenso posible
entre as partes.
Sobre os mecanismos a utilizar tamén había ampla coincidencia: apertura dun proceso de
diálogo coas institucións directamente implicadas: Subdelegación do Goberno e Concello de
Teo, cada unha coas súas competencias e responsabilidades perfectamente delimitadas, mais
no fondo, complementarias.
A comisión especial comezou a realizar o seu traballo na liña marcada e cos ritmos
apropiados. Mais, unha vez que se realizou a xuntanza coa Subdelegada do Goberno deixou
de ser convocada inexplicablemente.
A tarefa non só non está rematada, senón que ten case todo por facer: resolver as subvencións
solicitadas na Comisión de Valoración, deseñar os posibles escenarios cara á solución final
que se poidan abrir segundo as distintas decisións que adopten as institucións competentes,
reclamar do Concello de Teo e das súas autoridades o exercicio das responsabilidades que lles
corresponden, etc.
ACORDO:
Porén o Grupo Municipal Socialista solicita ó Alcalde Armando Blanco e ó seu grupo de
goberno que dea instrucións ó Presidente da referida comisión para que esta se reúna canto
antes co fin de tratar, polo menos, os seguintes temas:
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1. Estudo e informe das solicitude de achegas remitidas polos veciños/as afectados/as.
2. Valoración da entrevista mantida coa Subdelegada do Goberno.
3. Escenarios posibles para a solución definitiva do problema segundo as decisións que
adopte, sobre todo, a Subdelegación do Goberno.
4. Necesidade de que o Concello de Teo comece a asumir as súas responsabilidades e actuar
consecuentemente.
5. Liñas de acción a seguir e proposta de traballo para a vindeira xuntanza.
Debate:
O Sr. Concelleiro Rego Jorge sinala que creouse unha comisión de investigación e
seguimento e levamos varios meses onde non se reune, que non chegamos ó tema das
conclusións; engade que é un tema importante para os veciños e para o propio dono da
pirotecnia, que a día de hoxe están sen resolver as axudas, creo que houbo reunión da
comisión pero aínda están sen resolver e o Sr. Parajó díxolles ós veciños que se faría antes do
15 de setembro, e que este ano noutros concellos houbo explosións e que debía contactarse
para ver como están actuando, incluso a través da Fegamp.
Engade que a comisión deberá posicionarse neste proceso, que se faga unha valoración da
entrevista coa Subdelegada do Goberno, que hai unha vertente xudicial aberta pero o
Concello ten competencias medioambientais e de seguridade cidadá e non debe deixalas a un
lado.
O Sr. Concelleiro Noriega Sánchez sinala que isto víase vir, que votaremos a favor pola táctica
de dilación, que a comisión está traballando ben e que ten documentación para tomar
decisións de tipo político, que hai informes concluíntes urbanísticos e xurídicos para adoptar
medidas independentemente do traballo que está a facer a Subdelegación do Goberno que ten
competencias no tema da pirotecnia, e pensamos que detrás do tema houbo momentos de
especulación urbanística, que non se clarexaron.
Continua sinalando, ¿de quen depende adoptar as medidas?, porque temos suficiente
documentación para tomar medidas, que non aconteceu unha desgraza por sorte e pola hora
que era, aún así a día de hoxe non se ten tomado ningunha medida de tipo político, que se
trata de enfriar o asunto.
Engade que no tema das axudas o Concello mollouse, que estamos esperando que se
convoque e tome as medidas políticas necesarias e remata sinalando que o tema da pirotecnia
xa non é só de Teo, é unha problemática de Galicia porque son un evidente perigo.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que sabemos todos que é un tema delicado, que creo
que a comisión está levando ben, e que hai un mes ou mes e pico reuniuse pero que irán a
próxima Xunta de Goberno as axudas porque está pendente de facesre a acta polo disfrute de
vacacións. Engade que o Sr. Castroagudín ten pensado convocala para próximas datas creo, e
para comentar os datos que temos da Subdelegada do Goberno, e temén temos claro que
temos que tomar decisións porque hai obras feitas que non se corresponden cos permisos
concedidos, penso que a comisión funciona bastante ben e que a partir da semana que ven
retomarase o asunto.
O Sr. Concelleiro Rego Jorge sinala que reclamamos por escrito a reunión da comisión e non
tivemos resposta, engadindo que ou hai medo ó tema ou non sabemos que pasa, que o
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acordo debe ser tomado por todos, que hai informes técnicos e xurídicos e poden tomarse
decisións xa e senón ten que facelo vostede sí o pode facer a comisión.
O Sr. Concelleiro Noriega Sánchez sinala que nos gustaría que o Alcalde falase algo, que nos
explique algo, que é unha falta de respecto nun debate político non dicir nada, que hai que
tomar decisións, que é un perigo onde está, que puido causar vítimas, que non pode acontecer
algo así en Teo no futuro, que deben tomarse medidas valentes, que é un concello limítrofe
con Santiago, e que cando falo de movementos especulativos falo con coñecemento de causa.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que a proposta que vai saír do Departamento de
Urbanismo é que se vai clausurar, que o Sr. Alcalde non se posicionou e a súa orde é que a
comisión traballara libremente, e que non foi recalificado nin vai ser recalificado no novo plan
xeral, que estes tres puntos queden claros.
Engade o Sr. Concelleiro que a comisión solicitará a paralización total da actividade de
conformidade cos informes solicitados; que nós saibamos agora alí non se está realizando
nada e que pasaremos todo ó Alcalde e ó equipo de goberno para a adopción de medidas, e
que quede claro que o Departamento de Urbanismo non tivo ningunha visita para que aquelo
se recalificase, que nunca se pretendeu recalificar, nin se vai recalificar.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que a decisión política ten que facela o equipo de
goberno, non a comisión, aínda que co respaldo de todos os membros da Corporación.
O Sr. Alcalde sinala que isto debía ser un rogo, non unha moción, e que están para aprobar as
axudas que se atopaban pendentes dun acta, que eu nunca me metín no traballo da comisión
e que vaise facer o que sexa legal para se é posible desapareza dese lugar.
Votación e resultado:
Sometida a votación a moción dictaminada, o Pleno do Concello por unanimidade dos
dezasete membros que legalmente o compoñen, pertencentes ós grupos municipais do PP(8),
BNG(4), PSG-PSOE(4) e Mixto(1), acorda aprobala e que se reúna a Comisión para a
semana.
9º) MOCIÓN DO PSG-PSOE SOBRE PROPOSTA RELATIVA Á POSTA EN
FUNCIONAMENTO ( E NOVA CONSTRUCIÓN NA PARTE QUE CARECE DE
TUBERÍA) DA REDE DE SANEAMENTO EN CACHEIRAS Ó LONGO DA ESTRADA
AC-841 ENTRE O CRUCE DE FEROS E CATROCAMIÑOS.
Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, dáse lectura ó dictame da Comisión Informativa de
Obras e Servizos.
Dada conta directamente da moción dictaminada que ten o seguinte contido:
Exposición de motivos:
A zona da parroquia de Cacheiras, comprendida entre o cruce de Feros e Catrocamiños, a
rentes da estrada autonómica AC-841, carece de rede de sumidoiros, a pesar de que a tubería
está extendida en parte deste tramo desde hai xa bastantes anos.
Ademais das vivendas familiares existen instalacións emblemáticas como o propio Centro de
Saúde que carecen deste servizo. Tamén existen varios negocios de hostalaría e instalacións
comerciais na mesma situación. De forma paradoxal, uns metros máis abaixo si que existe
rede de saneamento operativa, da cal se beneficia unha edificación propiedade do Alcalde de
Teo.
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A tubería existente entre o cruce de Feros e un cento de metros máis abaixo da citada estrada,
que está sen funcionamento, foi construída hai máis de 10 anos. En épocas máis recentes
fixéronse varias edificacións na zona que si conectaron as súas tuberías de evacuación de
augas negras ás redes operativas que corren case paralelas á vía Santiago- A Estrada por Sebe
e Feros, respectivamente. Algúns veciños da zona da que nos estamos a referir intentaron
aproveitar estas para conectar as súas vivendas e foron rexeitados con argumentos como que
“esa era unha rede de sumidoiros privada”.
En calquera caso, a situación é incomprensible e insostible. O goberno municipal de Teo
coñece perfectamente o asunto e non fixo nin fai nada para remedialo. Sucedéronse desde
aquela diversos POS (Plans de Obras e Servizos da Deputación propostos polos concellos) e
nunca se contemplou solucionar este problema. Agora o goberno municipal de Teo vai
formalizar un crédito por valor de 750.000 euros para financiar investimentos en “obras de
saneamento e abastecemento” e non consta documentalmente que haxa previsións para esta
zona.
ACORDO:
Porén, o Grupo Municipal Socialista de Teo, insta ó Alcalde Armando Blanco e ó seu goberno
a:
1. Elaborar o proxecto técnico correspondente para pór operativo ó servizo de saneamento no
tramo xa construído a rentes da estrada AC-841 e para extender a rede ata a zona de
Catrocamiños por ambas beiras da estrada.
2. Incluír este proxecto, ben nas obras que se pensan financiar coa operación de crédito
descrita, ou ben no POS da Deputación para o ano 2007.
Debate:
A Srª. Concelleira Riveiro Carro sinala que a tubería leva posta nalgún tramo hai máis de 10
anos e houbo urbanizacións recentes que teñen saneamento e vivendas vellas dese lugar non
o teñen, e o centro de saúde non ten saneamento, ten fosa séptica, e o máis curioso é que
metros máis abaixo unha propiedade do Alcalde ten saneamento e outras vivendas non, entón
quero que nos explique un pouco isto, porque non sabemos se se van facer ou non.
O Sr. Castroagudín Valladares sinala que se está a facer o proxecto.
O Sr. Concelleiro Sisto Edreira sinala que o problema é a falta dun plan xeral e integral de
saneamento e depuradoras, engadindo que fánse tuberías e quedan alí baixo terra moitos
anos; que no Plan Xeral xa se di que un 50% dos tubos poden non ser servibles, que os
planos que se lle pasan á Deputación non coinciden coa realidade e alguén é responsable
disto; se se vai a Aquagest a pedir a conexión din que de donde sacaron os planos e si se lle di
que do Concello din que nós levamos tempo pedíndoos, entón como se vai facer o
saneamento.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que a vontade do equipo de goberno é levar o
saneamento e depuradoras a todos os sitios, pero o Concello só non pode facer todo, e se
facemos todo o que piden vostedes non da o presuposto do Concello para iso.
A Srª. Concelleira Riveiro Carro sinala que se vostede Sr. Alcalde tivese feito un plan de
saneamento integral os veciños saberían cando se vai facer, porque os veciños non entenden
como uns teñen e outros non. Engade que sabemos que abaixo hai moitos proxectos de
saneamento que superan con creces os 750.000 euros e queremos saber que pedirán.
18

O Sr. Concelleiro Sisto Edreira sinala que como as depuradoras pequenas que se están
instalando non se faga contrato de mantemento axeitado van xerar moitos problemas.
O Sr. Alcalde sinala que nesa zona o POS do ano pasado vai por un lado e o outro se está a
facer o proxecto. Engade o Sr. Alcalde que o goberno anterior da Xunta de Galicia tiña
proxectado facer a estrada de aquí e estaba consensuado coa Consellería de Política Territorial
que se ía facer alcantarillado, auga, luz e sendas peonís á beira da estrada, nós como
precaución cando se fixo o alcantarillado deixamos un paso por un lado e outro, e o da dereita
vaise facer xa.
Votación e resultado:
Sometida a votación a moción dictaminada dáse o seguinte resultado:
Votos a favor:8, dos grupos municipais do BNG(4) e do PSG-PSOE(4).
Votos en contra:9, dos grupos municipais do PP(8) e Mixto(1).
Abstencións:0.
Queda rexeitada a moción.
10º) MOCIÓN DO PSG-PSOE SOBRE EXPLICACIÓN DE MEDIDAS ADOPTADAS NA
PREVENCIÓN DE INCENDIOS.
Dada conta directamente da moción dictaminada que ten o seguinte contido:
Exposición de motivos:
Unha vaga de incendios asolou Galicia na 2ª semana do mes de agosto. A comarca de
Santiago foi unha das especialmente afectadas. O Concello de Teo tamén se viu afectado de
modo significativo por esta lacra dos incendios forestais, sobre todo nas parroquias de Reis,
Rarís, Luou, Lampai e Lucí.
A cidadanía teense reaccionou diante deste desastre de maneira exemplar. Grazas ós esforzos
de centos de veciños e veciñas de Teo púidose facer fronte a esta ameaza.
A expensas do que a partir de agora se conclúa con respecto ó xeito de acabar cos incendios
forestais en Galicia, cómpre tamén avaliar como se actuou en Teo, sobre todo por parte das
autoridades municipais teenses nas tarefas de prevención dos incendios e despois nos labores
de extinción dos mesmos.
No que se refire ó primeiro aspecto, cómpre subliñar que o grupo de goberno de Teo, non só
non fixo nada ó respecto, senón que mesmo rexeitou varias iniciativas socialistas que
reclamaban, entre outras medidas, a aplicación da normativa legal vixente en materia de
limpeza de fincas e de creación de franxas de protección nos asentamentos rurais (artigos 9 e
199 da Lei de ordenación urbanística de Galicia e Decreto 105/2006 da Consellaría do Medio
Rural, respectivamente).
Diante desta actitude irresponsable e neglixente amosada polo goberno municipal teense, e xa
en plena vaga de incendios no noso termo municipal, o Grupo Municipal Socialista remitiulle
ó Alcalde Armando Blanco unha carta con data 9 de agosto na que, ademais de expresar a
posta a disposición da Alcaldía do Grupo Socialista e da Agrupación Socialista de Teo,
solicitaba “convocar con carácter de urxencia a Xunta de Portavoces” para “organizar
operativos para aplicar con urxencia” o disposto na normativa legal referida e constituír un
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órgano municipal encabezado polo Alcalde para “coordinar as tarefas de prevención e loita
contra o lume”, entre as que salientabamos algunhas como:
- Recrutar cisternas e escavadoras e vehículos todoterreo.
- Adquirir e distribuír entre a cidadanía material para extinción de incendios como máscaras,
palas, batelumes, gafas, etc.
- Reservar unha liña telefónica para a atención cidadá e outra para facilitar os labores de
coordinación.
- Mobilizar o Servizo de Protección Civil e voluntarios e asignar tarefas.
- Organizar con veciños/as e voluntarios labores de intendencia e de vixía permanente, sobre
todo durante as noites, etc.
Lamentable e inexplicablemente, esta carta careceu de resposta por parte do señor Alcalde
Armando Blanco.
E o máis grave, fronte da actitude exemplar amosada por moitos mandatarios municipais
galegos que mesmo interromperon as súas vacacións para estar cóbado con cóbado cos seus
veciños/as ó fronte dos operativos de extinción dos incendios, os veciños e veciñas de Teo
botaron en falta a presenza do seu Alcalde e do seu goberno nesas tarefas. Porén, a cidadanía
de Teo merece que os responsables dean explicacións destes seus comportamentos.
ACORDO:
O Grupo Municipal Socialista de Teo, á vista dos feitos relatados, esixe a convocatoria da
Comisión de Réxime Interior para que o Alcalde Armando Blanco compareza e explique a
súa actuación, tanto no que ese refire ás medidas adoptadas para a prevención dos incendios
como no que concirne á súa actuación durante o período de máxima expresión destes dentro
do Concello de Teo.
Así mesmo, cumpriría que nesa comparecencia o Alcalde Armando Blanco fixera unha
avaliación da situación creada no noso ámbito municipal tras esta vaga incendiaria e mesmo
adiantara decisións e/ou propostas para o futuro co fin de previr estes desastres.
Debate:
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que o problema da extinción de incendios é moi
complexo, pero a moción céntrase na súa actuación e a do seu goberno na fase de extinción;
engade que a moción foi presentada diante do absoluto baleiro de poder durante a crisis que
afectou ó Concello de Teo, que o foi o que máis superficie queimada tivo, e a ausencia foi
absoluta do equipo de goberno, e nós vimos aquí presionados polos veciños para ver se desde
o Concello se podían tomar medidas para axudar na extinción como por exemplo mediante a
adquisición de batelumes, e vostede non estaba, eu estiven coa Policía Local tres días e non
recibiron ningunha instrución de vostede.
Continua sinalando o Sr. Concelleiro que o PSG-PSOE o día 9 presentou un escrito
solicitando a reunión da Xunta de Portavoces e onde lle dicíamos cousas que se podían facer
e non obtivemos ningún tipo de resposta por parte do Sr. Alcalde, se ben ese mesmo día 9 de
agosto publica un bando, ardendo todos os montes de Teo, sobre o decreto de incendios; en
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plena vaga de incendios vostede convida ós veciños a limpar as fincas, vostede non apareceu
en ningún incendio, algún membro do seu goberno sí apareceu.
O Sr. Concelleiro Noriega Sánchez sinala que a situación que se viviu nesa semana no
Concello foi excepcional, a pesar de ver moitos anos como arde o monte, aquelo foi
excepcional; engade que para o tema dos lumes será necesario un debate e compromiso
serenos de toda a poboación para tentar buscar solucións, que o tema dos lumes nos atinxe a
todos, que a solución debe ser da posta en común de todas as forzas políticas e da sociedade,
que aqueles días non se daba feito e non poño en dúbida que vostede Sr. Alcalde non
coordinara, se ben botei en falta a súa presenza persoal porque é un terreo onde vostede se
move con certa frescura, nese tema da coordinación, para artellar unha mínima expresión de
apoio á cidadanía.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que xa falei antes sobre o lume e non vou falar máis.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que nós si poñemos en dúbida a falta de coordinación do
Sr. Alcalde porque non existiu, nas hemerotecas non hai a máis mínima intervención do Sr.
Alcalde.
Engade que o Sr. Alcalde non estivo, pero si estivo nos saraos, na festa de Negreira e do
Albariño, pero o Sr. Alcalde non está para falar cos veciños.
Continua sinalando o Sr. Concelleiro que vostede para os saraos e manifestacións sí está, pero
para cumprir cos veciños non está, e remata sinalando que todos os concellos puxeron cartos
do seu peto para combatir os incendios forestais, ¿canto gastou Teo?, gustaríame sabelo e
gustaríame saber se pediu as axudas para os Concellos.
O Sr. Concelleiro Noriega Sánchez sinala que isto debe levarnos a reflexionar sobre a
presenza dos cargos públicos ante os veciños, que ás veces se abusa por rendabilidades
políticas; que eu non poño en dúbida o feito de que vostede non estivese informado, pero non
é habitual non velo a vostede cos veciños nos incendios, e remata sinalando que co tema dos
incendios se ve o que está a pasar de falta de xestión, neste e noutros temas, que están
vostedes pechando o chiringo.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que só quero dicir dúas cousas: Que me parece
denigrante dicir que eu estiven alí, porque cando se fala de estar en moitos sitios non se estivo
en ningún, e en segundo lugar que eu sí estiven e o Sr. Cea pode dicirlle onde estivemos os
dous en moitos sitios e temos moitas testemuñas.
Neste intre o Sr. Cea explica a relación de lugares e horarios nos que estivo na vaga de
incendios cos policías locais, sinalando que os gardas estaban en contacto co Alcalde por
teléfono en todo momento.
O Sr. Alcalde sinala que o seu goberno bipartito é o responsable de apagar os incendios,
porque vostedes teñen os medios, a nós sacáronnos unha brigada e a outros concellos non lla
deron e que a brigada apagou o que puido porque había unha descoordinación e abandono
total da Xunta de Galicia. Engade que lle quede claro que cheguei a Negreira, saudei o Alcalde
e regresei, e na festa do Albariño fun, nin tomei un viño e regresei para o meu concello, e que
teño unha nota da Policía Local sobre o servizo da mesma no tempo dos incendios na que se
di que o Alcalde solicitaba información e era informado telefonicamente en todo momento, e
remata sinalando que vostede Sr. Leis minte máis que fala.
Votación e resultado:
Sometida a votación a moción dictaminada dáse o seguinte resultado:
Votos a favor:8, dos grupos municipais do BNG(4) e do PSG-PSOE(4).
Votos en contra:9, dos grupos municipais do PP(8) e Mixto(1).
Abstencións:0.
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Queda rexeitada a moción.
11º) MOCIÓN DO PSG-PSOE SOBRE ACTUACIÓNS URXENTES NO LUGAR DE A
RIBEIRA.
Dada conta directamente da moción dictaminada que ten o seguinte contido:
Exposición de motivos:
Ó lugar da Ribeira (Cacheiras) accédese principalmente a través da estrada que, desde a
AC-841, na zona do Grilo, desemboca en Penelas, Traloeixo, Procelas, etc., pasando por
Raxó.
Esta estrada, que hoxe soporta un intenso tráfico rodado, dado o elevado e sostido
crecemento poboacional desta parte do concello, está afectada por dous grandes problemas
que son motivo de preocupación xeneralizada da veciñanza:
1. O punto negro do mesmo cruce do Grilo.
2. Os excesos de velocidade, sobre todo na longa recta entre O Grilo e Raxó.
No primeiro dos casos, a especial configuración do cruce que comeza cunha costa sen
visibilidade e sen ningún tipo de sinalización que advirta do problema é a causa de moitos
accidentes, e mesmo sustos que se levan condutores de vehículos e mesmo peóns.
En canto ás velocidades, este é un mal xeral que afecta practicamente a todo o municipio,
mais ten aquí un dos seus puntos negros máis perigosos. A sinalización de tráfico vertical
resulta ser un auténtico fracaso, o que acompañado da falta de medios humanos e técnicos da
Policía Local, converten a cuestión nun problema irresoluble que altera sensiblemente a vida
cotiá dos veciños/as da zona.
ACORDO:
Instar ó Alcalde Armando Blanco e ó seu grupo de goberno a:
1. Buscar solucións técnicas inmediatas para o cruce do Grilo, alomenos non se leven a cabo
as obras de ampliación e mellora da AC-841 que ten programada a Consellaría de Política
Territorial. Nós propoñemos reforzar a sinalización vertical e instalar uns quitamedos con
reflectores no barranco que separa a estrada da vía de acceso á casa lindeira.
2. Ademais de levar a cabo campañas de sensibilización e información entre a cidadanía e de
reforzar a sinalización vertical e horizontal, facer máis frecuentes controis de velocidade na
zona (previo incremento de efectivos e mellora na dotación de recursos técnicos da Policía
Local), propoñemos, como noutros lugares do concello afectados por este mesmo problema,
a instalación de “dormilóns ou lombos de burra” distribuídos no tramo de forma estratéxica.
3. Reasfaltar esta vía con capa de aglomerado en frío e proceder a unha correcta sinalización
horizontal con delimitación de beirarrúas, liña continua, sinalización de cruces e de
“dormilóns”, etc.
4. Limpar e acondicionar a zona do muíño da Ribeira.
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Debate:
A Srª. Concelleira Riveiro Carro sinala que supoño que sabe onde está o lugar da Ribeira e os
problemas que ten porque está na súa parroquia.
Nós propoñemos que no cruce do Grilo se tomen as medidas que os técnicos estimen
oportunas, que alí medrou a poboación e os veciños pasan a moita velocidade, que
gustaríanos que tome medidas, e que supoñemos que coñece como está o muíño da Ribeira,
que está cheo de maleza, gustaríanos saber se ten pensado tomar algunha medida nesta aldea.
O Sr. Concelleiro Sisto Edreira sinala que votaremos a favor e que a instalación de dormilóns
debe facerse con moito coidado polo tema dos ruidos.
A Srª. Concelleira Riveiro Carro sinala que espero que me dea unha explicación para
comunicarllela ós veciños.
O Sr. Alcalde sinala que non teño que darlle ningunha explicación porque se trata de aprobar
ou non a moción, e nós votaremos en contra.
Durante o debate auséntase do salón de plenos o Sr. Concelleiro Noriega Sánchez.
Votación e resultado:
Sometida a votación a moción dictaminada dáse o seguinte resultado:
Votos a favor:7, dos grupos municipais do BNG(3) e do PSG-PSOE(4).
Votos en contra:9, dos grupos municipais do PP(8) e Mixto(1).
Abstencións:1, do Sr. Concelleiro Noriega Sánchez ó abeiro do disposto no art. 100 do ROF.
Queda rexeitada a moción.
12º) MOCIÓN DO PSG-PSOE SOBRE CONSTITUCIÓN DA XUNTA LOCAL DE
SEGURIDADE E DO CONSELLO LOCAL DE SEGURIDADE.
Dada conta directamente da moción dictaminada que ten o seguinte contido:
Exposición de motivos:
A garantía da seguridade cidadá para o exercicio dos dereitos e liberdades ha de ser un dos
obxectivos prioritarios das sociedades democráticas avanzadas.
Ningún cidadán, independentemente da súa condición social, sexual, relixiosa ou da súa
adscrición territorial pode quedar privado ou menoscabado do seu dereito a sentirse seguro,
que é tanto como dicir sentirse libre.
Cómpre que os concellos, neste caso o Concello de Teo, reforce o seu papel neste eido da
seguridade cidadá facendo uso das prerrogativas e competencias que lle confire a Lei, por moi
limitadas que estas sexan, como certamente son, sobre todo no que a recursos económicos e
materiais se refire.
A expensas de que as autoridades municipais de Teo tomen decisións efectivas respecto da
ampliación do cadro de persoal da Policía Local e respecto da dotación de recursos materiais
para o adecuado cumprimento das súas obrigas, cómpre salientar que un dos mecanismos
formais de que dispoñen os concellos para garantir maiores cotas de seguridade ós seus
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concidadáns son as Xuntas Locais de Seguridade que se contemplan no artigo 54 da Lei
orgánica 2/1986, de 13 de marzo, das Forzas e Corpos de Seguridade.
De acordo con este texto legal, a Xunta Local de Seguridade sería o órgano competente para
establecer as formas e procedementos de colaboración entre os Corpos e Forzas de
Seguridade do Estado e a Policía Local, no ámbito territorial municipal.
En setembro de 2002 a Federación Española de Municipios e Provincias (FEMP) asinou co
Ministerio do Interior un convenio marco para potenciar a coordinación dos Corpos de
Seguridade do Estado e os Corpos da Policía Local. Concretamente, e segundo este convenio,
as Xuntas Locais de Seguridade intercambiarán información policial cos corpos nacionais,
utilizarán de forma conxunta os bancos de datos, compartirán servizos integrados e
encargaranse de elaborar plans de seguridade para a súa aplicación no termo municipal
respectivo, desenvolvendo mesmo operacións puntuais diante de eventos de carácter
extraordinario.
O 20 de agosto de 2003 o Congreso aprobou por unanimidade unha proposta do PP para
desenvolver o Regulamento das Xuntas Locais de Seguridade, tal e como se recolle na
devandita Lei orgánica 2/1986.
Existe unha instrución da Secretaría de Estado para a Seguridade do Ministerio do Interior de
data 26 de novembro de 1987 que ten un carácter provisional e transitorio ata que se dite o
Regulamento previsto na Lei orgánica 2/1986.
Entre as funcións propostas para esta Xunta Local de Seguridade de Teo poderiamos citar as
seguintes:
1. Analizar e valorar a situación da seguridade pública no municipio, formulando as
correspondentes propostas ou plans para unha eficaz coordinación entre os distintos corpos
de seguridade.
2. Elaborar plans para previr a comisión de feitos delituosos, para manter, e no seu caso
restablecer a orde e a seguridade cidadá e exercer as funcións policiais que emanan da Lei.
3. Arbitrar fórmulas para o intercambio de información de datos que sexan relevantes para
que cada corpo poida cumprir axeitadamente as funcións e cometidos que teñan atribuídos.
4. Estudar e valorar os informes e propostas que formulen as persoas ou entidades públicas
ou privadas sobre a seguridade pública no municipio.
5. Elaborar plans de colaboración cos Servizos de Protección Civil nos casos de graves riscos,
catástrofes e calamidade pública nos termos que se establezan na lexislación de protección
civil e impulsar a cooperación dos efectivos que inciden na seguridade cidadá no ámbito
municipal.
6. Adoptar decisións e efectuar o seguimento das mesmas co obxecto de posibilitar o seu
cumprimento.
7. Esixir que se cumpran os acordos validamente adoptados e que se exerzan as funcións
policiais establecidas na Lei orgánica 2/1986 e disposicións regulamentarias da mesma.
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Recentemente, diante da vaga de incendios que asolou o noso municipio botouse en falta,
precisamente, a existencia dun organismo destas características.
Por outra banda, e como medida complementaria, sería indispensable a creación dun
Consello Local de Seguridade como organismo de participación cidadán integrado por
persoas cualificadas e representantes dos colectivos sociais, gremiais, profesionais, etc.,
interesados en contribuír activamente na tarefa da seguridade pública nas súas diversas
manifestacións.
ACORDO:
Porén, o Grupo Municipal Socialista de Teo, insta ó Alcalde Armando Blanco e ó seu grupo
de goberno a:
1. Tomar a decisión de constituír a Xunta Local de Seguridade de Teo.
2. Elaborar un proxecto de Regulamento de organización e funcionamento da Xunta Local de
Seguridade de Teo para que sexa aprobado polo Pleno, previo ditame da Comisión de
Réxime Interior.
3. Crear o Consello Local de Seguridade.
Debate:
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que é unha das moitísimas asignaturas pendentes que ten
vostede Sr. Alcalde; vostede que ten moitos premios e ten boas relacións cos Corpos e Forzas
de Seguridade do Estado extránanos que non o teña creado; engade que Ames o ten e hai
meses constitiuse en Melide, e que a súa función é de coordinación das forzas de seguridade e
protección civil, e creemos que sería un tema importante para a coordinación do operativo en
materia de seguridade veciñal.
O Sr. Concelleiro Sisto Edreira sinala que a moción entronca con algunhas medidas
presentadas polo BNG noutros temas, alabamos a persistencia do PSG--PSOE, pero como
ímos crear unha Xunta Local de Seguridade cando non queren elaborar un Regulamento de
funcionamento da Policía Local, e remata sinalando que nós pensamos que aquí está todo
rematado e esperamos o tempo para comezar a traballar.
O Sr. Alcalde sinala que non ímos levar adiante a moción.
Votación e resultado:
Sometida a votación a moción dictaminada dáse o seguinte resultado:
Votos a favor:7, dos grupos municipais do BNG(3) e do PSG-PSOE(4).
Votos en contra:9, dos grupos municipais do PP(8) e Mixto(1).
Abstencións:0.
Queda rexeitada a moción.
13º) MOCIÓN DO BNG SOBRE ROTONDA QUE SE ESTÁ A CONSTRUIR SOBRE A
AUTOVÍA AC-59 ( VARIANTE DE CACHEIRAS) ENTRE AS LOCALIDADES DE OS
VERXEIS E O PIRO ( PARROQUIA DE OZA).
Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, dáse lectura ó dictame da Comisión Informativa de
Obras e Servizos.
Dada conta directamente da moción dictaminada que ten o seguinte contido:
25

As localidades dos Verxeis e o Piro están unidas por unha estrada da que é titular a
Deputación da Coruña. A citada estrada foi acondicionada na zona dos Verxeis e, como todos
sabemos, agora ademais de posuír carrís anchos e de estar pintada ten tamén beiravías,
beirarrúas e iluminación. Entre os Verxeis e o Piro a estrada é moi estreita, está sen pintar e
non ten nin beiravías nin beirarrúas.
Se actualmente é moi arriscado para os viandantes ir desde Os Verxeis ó Piro e viceversa,
unha vez que se faga a nova rotonda que enlaza a estrada da Deputación coa autovía, o risco
vai ser aínda maior, pois no proxecto de construción da rotonda non se contemplan
beirarrúas.
O Grupo Municipal do BNG considera que é moi positivo que se modernicen as vías de
circulación, pero que isto non pode ir en detrimento dos peóns e que dous núcleos de
poboación non deben quedar incomunicados desta maneira.
Por todo isto, o Grupo Municipal do BNG propón ó Pleno a adopción do seguinte acordo:
1º) Que o goberno municipal faga xestións perante as dúas institucións implicadas
(Deputación e Consellería de Ordenación do Territorio) para que, antes de dar por rematada a
construción da autovía se proceda ó ensanche da estrada non acondicionada que une as
localidades dos Verxeis e o Piro e á construción de beiravías e beirarrúas na mesma, e na
rotonda de enlace coa autovía.
Debate:
O Sr. Alcalde sinala que votarán a favor se se emenda a moción no sentido de engadir que
deixen paso sobre a autovía de alcantarillado, auga e luz, que se acepta polo BNG.
Se reincorpora neste intre ó Pleno o Sr. Concelleiro Noriega Sánchez.
A Srª. Concelleira Diéguez González sinala que este problema non é o único que se vai
plantexar, engadindo que a autovía vaise facer pero non se pensou como afecta ás vías
pequenas, que non se previron as vías de acceso á autovía.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que votarán a favor por dúas razóns: Por solicitar que o
goberno dialogue con outros organismos e polo feito de que no xornal El Correo Gallego se
fala da satisfacción dos veciños polas obras feitas.
Engade o Sr. Concelleiro que o Piro non queda incomunicado desde o punto de vista dos
vehículos, sí desde o punto de vista peonil, e que hai un tramo alí que é da Deputación pero
non se pode cambiar o solo para recalificalo posteriormente; continua sinalando que o tema
das beirarrúas en rotondas non se fan por razóns de seguridade segundo os técnicos e a
empresa propón continuar un camiño peonil ata a ponte de Rivas, que vai ter beirarrúas.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que xa sabía que o Sr. Alcalde fixera xestións coa
empresa e o meu partido está de acordo coa moción do BNG e xa dixen o outro día que
estaba a favor.
O Sr. Concelleiro Noriega Sánchez sinala que este partido traballa para solucionar problemas
dos veciños, non entramos en temas de recalificacións futuras porque non chegamos aí, nós
tratamos como partido de solventar os problemas dos veciños.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que sabemos que as obras traen problemas e esta é
unha forma de ir solucionando os mesmos.
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O Sr. Alcalde sinala que estivo mirando o asunto coa empresa e cos técnicos do Concello e
agora veñen vostedes con isto e o imos aprobar.
Votación e resultado:
Sometida a votación a moción dictaminada coa emenda de adición da Alcaldía, o Pleno do
Concello por unanimidade dos dezasete membros que legalmente o compoñen, pertencentes
ós grupos municipais do PP(8), BNG(4), PSG-PSOE(4) e Mixto(1), aproba o seguinte acordo:
1º) Que o goberno municipal faga xestións perante as dúas institucións implicadas
(Deputación e Consellería de Ordenación do Territorio) para que, antes de dar por rematada a
construción da autovía se proceda ó ensanche da estrada non acondicionada que une as
localidades dos Verxeis e o Piro e á construción de beiravías e beirarrúas na mesma, e na
rotonda de enlace coa autovía, e que deixen paso sobre a autovía de alcantarillado, auga e luz.
14º) MOCIÓN DO PSG-PSOE SOBRE ADOPCIÓN DE MEDIDAS PARA COMBATIR OS
INCENDIOS FORESTAIS.
Dada conta directamente da moción dictaminada que ten o seguinte contido:
Exposición de motivos:
A partir do día 4 de agosto e ata o 14 deste mes, os incendios forestais habituais -endémicosen Galicia na época estival, convertéronse nunha vaga de lumes intencionados, de
proporcións descoñecidas no pasado que, polo cambio nos lugares de inicio, polo aumento
do número de focos e xeito de producirse, polo incremento desproporcionado nas
inmediacións das entidades de poboación das provincias atlánticas da Coruña e Pontevedra,
polas horas de maior actividade incendiaria, pola selección de lugares nos que a visualización
e efecto escaparate producín maior alarma social e sensación de caos, polo obxectivo de crear
o maior dano posible, etc., podemos falar, e así o recoñecen os técnicos que participaron nos
labores de extinción, dunha nova tipoloxía de incendio forestal, caracterizada pola súa
excepcionalidade.

Estes lumes, que se concentraron principalmente nas zonas costeiras moi habitadas, nas
beiras das principais vías de comunicación e nos arredores das grandes cidades, provocaron
unha situación de extrema gravidade (agravada polas altas temperaturas, a baixa humidade e o
forte vento do nordés e a cantidade de maleza e residuos forestais acumulados ó longo de
anos convertidos nun auténtico polvorín), arrasaron ducias de miles de hectáreas do noso
monte, converténdose nun serio risco para a seguridade e a vida das persoas (causaron catro
mortes) así como para as casas e patrimonios familiares, todo un desafío sen precedentes para
a sociedade galega.
O goberno galego, vista a magnitude da crise, actuou con transparencia, rapidez e eficacia e
adoptou as decisións e medidas precisas para conseguir mobilizar a súa extinción, ademais
dos efectivos humanos e técnicos empregados pola Xunta, medios extraordinarios, tanto da
Administración Xeral do Estado como doutras administracións autonómicas e locais, así
como medios aéreos doutros países europeos.
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O dispositivo -sen precedentes- de extinción, vixilancia e investigación despregado, xunto coa
resposta exemplar da cidadanía, que deu toda unha lección de entrega e coraxe, propiciaron o
control da situación.
O goberno galego, unha vez controlado o acoso incendiario e coa maior brevidade posible,
tomou decisións e medidas urxentes dirixidas á reparación dos danos e perdas causados pola
vaga de lumes, como nunca existiran no noso país. En concreto:
- No Consello da Xunta do 24 de agosto aprobou axudas por un importe de 13 millóns de
euros para:
- Danos persoais, danos causados en vivendas e enxoval doméstico e para a reposición de
infraestruturas e equipamentos privados danados.
- Danos nas explotacións agrícolas e gandeiras, incluídos os derivados da morte de gando e
restauración de terreos queimados dedicados a pasto e cultivos forraxeiros.
- Compensar os danos e as perdas sufridas en establecementos mercantís, industriais e
turísticos.
- Para as entidades locais.
- E para a recuperación dos terreos e hábitats cinexéticos nas zonas afectadas.
- No Consello da Xunta do 31 de agosto aprobou o Plan de recuperación forestal e ambiental
de Galicia que prevé investimentos por 126 millóns de euros e que establece 4 grandes áreas
de actuación:
- Planificación forestal e ordenación do medio rural.
- Valorización do monte galego e mellora da súa estrutura.
- Rexeneración de hábitats, restauración hidrolóxica e renovación de infraestruturas
ambientais.
- Infraestruturas e equipamentos para a intervención de emerxencias.
Pola súa banda, o Goberno do Estado, no Consello de Ministros do día 25 de agosto aprobou
un Real Decreto-Lei que recolle un conxunto de medidas urxentes para facer fronte ós danos
causados polos incendios forestais producidos en Galicia entre o 4 e o 14 de agosto, que
afectan a diferentes ámbitos e a 10 departamentos ministeriais, agrupándose en seis grandes
áreas:
- Axudas excepcionais por danos persoais e en materia de vivenda e para danos en
producións agrícolas e gandeiras.
- Beneficios fiscais.
- Medidas laborais e de seguridade social.
- Créditos de preferencia.
- Axudas ás administracións locais.
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O Grupo Municipal Socialista de Teo defende que o lume non entende de partidos políticos
nin de intereses electorais, e que polo tanto, a problemática creada debe ser tratada como un
asunto de país e en torno ó maior consenso posible, que debe vir propiciado polo diálogo e a
participación de todos (forzas políticas e sociedade civil) para sentar as bases que eviten no
futuro situacións como as que vimos de vivir.
ACORDO:
Porén, o Grupo Municipal Socialista de Teo somete á consideración do Pleno esta moción
para que este adopte os seguintes acordos:
1. Solicitar que a Xunta de Galicia adopte as medidas necesarias para:
- Minimizar os efectos dos incendios nas superficies queimadas.
- Axilizar a posta en marcha das medidas urxentes adoptadas e a tramitación das axudas
establecidas polas administracións para a reparación de danos e perdas causados pola vaga de
incendios que asolou Galicia e se contemple a posibilidade de estudar outras que puideran ser
precisas na medida en que aparezan situacións obxectivas non cubertas polo marco
normativo actual.
- Continuar e intensificar as investigacións necesarias que propicien que todos os incendiarios
paguen polos delitos cometidos.
- Estudar e analizar na comisión parlamentaria creada todo o que aconteceu do 4 ó 14 de
agosto para extraes conclusións e adoptar as medidas necesarias precisas para que a situación
non se volva repetir.
- Reformular e adaptar ás novas necesidades o dispositivo de extinción de incendios forestais.
- Establecer unha nova política forestal para os montes galegos.
- Propiciar o diálogo a través das canles axeitadas, a participación e o maior consenso posible
coas forzas políticas e os representantes da sociedade civil para establecer as bases precisas e
para adoptar as medidas necesarias (organizativas, estruturais, lexislativas, institucionais e
orzamentarias) que propicien que situacións como a vivida no mes de agosto en Galicia non
se repitan.
- Dar un maior protagonismo e participación ós concellos e á sociedade civil nos temas
relacionados cos incendios e coas políticas forestais.
2. Que o Concello de Teo se poña a disposición da Comisión de Incendios creada no
Parlamento de Galicia co fin de facilitarlle toda aquela información que puidese resultar de
interese para os traballos que vai realizar.
3. Tomar decisións no ámbito municipal, dentro das competencias que a lei estableza para os
concellos, encamiñadas a previr os incendios (limpezas de fincas, creación de franxas de
seguridade, etc.) e a loitar na extinción dos mesmos a través da creación de mecanismos
estables de coordinación dos operativos, a adquisición de ferramentas para combater o lume,
creación dun banco de datos sobre recursos materiais que poidan colaborar nestas tarefas de
extinción, etc.
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4. Agradecer ós veciños e veciñas, así como ó persoal de extinción de incendios e ós
traballadores municipais e a todos aqueles que participaron e colaboraron na loita contra o
lume, pola entrega, determinación e coraxe amosada en todo momento fronte ós incendios.
Debate:
O Sr. Alcalde sinala que desta moción súa só é aproveitable o último parágrafo da mesma.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que é unha proposta do PSG-PSOE, non de Jano leis, fale
vostede con rigor. Continua sinalando que para os veciños de Teo é algo máis aproveitable,
sexa coherente porque publican vostedes un bando para que os veciños se acollan a estas
medidas. Engade que pídolle ó Sr. Parajó, que antes dixo que votaría a favor de todo o que
fose en beneficio dos veciños de Teo, que vote a favor, e remata sinalando que creo que é
unha moción claramente en positivo.
O Sr. Concelleiro Sisto Edreira sinala que é a cuarta moción sobre o tema dos incendios, que
estamos de acordo.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que o PSG-PSOE presentou para este Pleno unha moción
preventiva cando aínda non había incendios, outra para que o Alcalde explicara a súa
actuación, e esta de carácter institucional, creo que é unha moción apartidista e con carácter
institucional.
O Sr. Alcalde sinala que só aproveitamos o último parágrafo.
Durante o debate auséntanse do salón de plenos os Concelleiros Iglesias Villar e Diéguez
González.
Votación e resultado:
Sometida a votación a moción dictaminada dáse o seguinte resultado:
Votos a favor:6, dos grupos municipais do BNG(2) e do PSG-PSOE(4).
Votos en contra:9, dos grupos municipais do PP(8) e Mixto(1).
Abstencións:2, dos Sres. Concelleiros Iglesias Villar e Diéguez González ó abeiro do disposto
no art. 100 do ROF.
Queda rexeitada a moción.
Abandoa neste intre ó Pleno o Sr. Concelleiro Rego Jorge.
15º) MOCIÓN DO PSG-PSOE SOBRE MEDIDAS PARA REORGANIZAR E
REVITALIZAR O SERVIZO DE PROTECCIÓN CIVIL EN TEO.
Dada conta directamente da moción dictaminada que ten o seguinte contido:
Exposición de motivos:
A Protección Civil en España está regulada fundamentalmente pola Lei 2/1985, de 25 de
xaneiro, de protección civil, e por un amplo abano de disposicións normativas
complementarias.
En Galicia tamén existen normas que regulan diversos aspectos deste servizo como o Decreto
56/2000, do 3 de marzo, da Consellería de Xustiza, que fai referencia especificamente ó
funcionamento das Agrupacións de Voluntarios.
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Así mesmo, en Galicia está vixente o chamado PLATERGA, ou Plan Territorial de Protección
Civil da Comunidade Autónoma de Galicia, definido como o “instrumento de carácter técnico
que comprende un conxunto de normas, plans sectoriais e plans específicos e procedementos
de actuación que constitúen o sistema e dispositivo de resposta das administracións públicas
fronte a calquera situación de emerxencia que se producira no ámbito territorial da
Comunidade Autónoma de Galicia”.
Este PLATERGA como toda a lexislación existente ó respecto recoñece un papel
fundamental ás administracións municipais no eido da protección civil. En concreto establece
a necesidade de elaborar Plans de Emerxencia Municipal (ou PEMUs) e a creación da Xunta
Local de Protección Civil. Por outra banda, concédelle á sociedade civil un papel relevante
neste eido, sobre todo a través das Agrupacións de Voluntarios orientadas a facilitar a
participación organizada da cidadanía na prevención de situacións de emerxencia ou ó control
das devanditas situacións con carácter previo á actuación dos servizos de protección civil ou
en colaboración con eles.
No caso concreto do Concello de Teo hai constancia da existencia dun Servizo de
Voluntariado de Protección Civil desde 1996, en principio, ligado á obxección de conciencia.
Hai acreditado un funcionamento operativo deste servizo ata aproximadamente o ano 2003 en
que a Protección Civil en Teo deixa de ter practicamente actividade, polo menos no que ó
servizo de voluntariado se refire.
O Concello é a célula básica da Protección Civil. O Alcalde é a máxima autoridade a nivel
local, sendo o responsable da dirección e coordinación dos distintos servizos que poidan
intervir nunha emerxencia prevista na planificación municipal. Por iso, as autoridades
municipais teñen que dispor de todos os instrumentos precisos para facer fronte as situacións
de emerxencia, que son da súa competencia no ámbito territorial municipal.
ACORDO:
Porén, o Grupo Municipal Socialista insta ó Alcalde Armando Blanco e ó seu grupo de
goberno a adoptar medidas encamiñadas á reorganización e revitalización do servizo de
Protección Civil en Teo, facendo especial fincapé no impulso da agrupación de voluntarios, e
como tal plantexa:
1. Confeccionar o Plan de Emerxencia Municipal (PEMU) de Teo e sometelo á homologación
das instancias superiores competentes. Neste Plan determinarase a estrutura xerárquica e
funcional da intervención e establecerá os sistemas de coordinación de medios e recursos,
tanto públicos como privados no ámbito local.
2. Promover tanto a autoprotección individual como a colectiva.
3. Promocionar e apoiar a vinculación voluntaria dos cidadáns a Protección Civil, como
actividade solidaria de auxilio ou axuda en beneficio da comunidade, a través da Agrupación
de Voluntarios.
4. Habilitar unha partida orzamentaria e tomar as medidas correspondentes para dotar dos
medios materiais (locais, etc.) e técnicos necesarios que permitan a plena operatividade da
Agrupación de Voluntarios.
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5. Asegurar o cumprimento da normativa vixente nesta materia.
6. Constituír a Xunta Local de Protección Local como elemento coordinador de todos os
recursos e medios dispoñibles no termo municipal que marca os obxectivos a realizar nesta
materia e actúa como órgano asesor, antes, durante e despois de producirse unha emerxencia.
Debate:
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que parécelles moi importante pola vertente social deste
asunto, que hai normativa e hai unha obriga para crear o Servizo de Protección Civil en Teo e
o Plan de Emerxencia Municipal para a súa homologación. Engade que o voluntariado a partir
do ano 2003 deixou de funcionar, e pregunta, ¿quen é a Xunta de Protección Civil en Teo?,
que pola información que temos está formada maioritariamente por funcionarios e membros
do grupo de goberno.
Se reincorporan ó Pleno neste intre os Concelleiros Iglesias Villar e Diéguez González.
O Sr. Concelleiro Noriega Sánchez sinala que votaremos a favor, aínda que nós tamén
apostamos pola profesionalidade deste servizo; que hai concellos mixtos como Brión, nos
que está formado por voluntarios e profesionais que funciona ben.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que nós non descartamos a profesionalidade e hai
concellos que poden ser exemplo para o Concello.
O Sr. Alcalde sinala que vostede sabe que a Xunta de Galicia está elaborando o proxecto de
lei do voluntariado e protección civil e agora a Xunta deunos unha subvención para
protección civil dentro dos convenios para a contratación de persoas desempregadas e non
dou nada para traballadores para servizos, e remata sinalando que o Plan de Emerxencia
Municipal está adxudicado e polo tanto non ímos levar adiante a moción.
Votación e resultado:
Sometida a votación a moción dictaminada dáse o seguinte resultado:
Votos a favor:7, dos grupos municipais do BNG(4) e do PSG-PSOE(3).
Votos en contra:9, dos grupos municipais do PP(8) e Mixto(1).
Abstencións:0.
Queda rexeitada a moción.
16º) DACIÓN DE CONTA DE RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA, DA NÚM.155 Á
NÚM.206 DE 2006.
Dada conta mediante a posta a disposición dos concelleiros desde a data da convocatoria do
Pleno das resolucións da Alcaldía números 155 á 206 de 2006, ámbalas inclusive, o Pleno
queda enterado.
Antes de pasar á quenda de rogos e preguntas o Sr. Alcalde preguntou se algún grupo tiña
algún asunto urxente non comprendido na orde do día que someter á consideración do Pleno,
consonte co art. 91.4 do R.O.F.
O BNG sinala que ten unha e o INTEO outra.
FORA DA ORDE DO DÍA.
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1º) MOCIÓN URXENTE NÚM.1, DO BNG, RECLAMANDO O INMEDIATO
CUMPRIMENTO DA LEI EN MATERIA URBANÍSTICA NAS OBRAS DE PONTEVEA E
PEDINDO AS RESPONSABILIDADES POLÍTICAS DO CONCELLEIRO DE
URBANISMO E DA ALCALDÍA POLA SÚA CONSCIENTE PERMISIVIDADE E
AMPARO DA ILEGALIDADE.
O Sr. Concelleiro Sisto Edreira da lectura á moción que transcrita ten o seguinte contido:
O 24 de marzo de 2006 o BNG de Teo presentaba diante de Augas de Galicia e da Consellería
de Medio Ambiente as súas alegacións ó PXOM de Teo, nas que se facía especial referencia e
se pedían actuacións urxentes con respecto a dúas obras en Pontevea, unha á beira do río Ulla
e outra á beira do río Santa Lucía.
Como resultado da inspección realizada trala denuncia do BNG e outra denuncia particular
(feita algúns días despois, o 31 de marzo), Augas de Galicia incoa “un expediente
sancionador a Inversiones Santiago Norte SL pola construción dun edificio, provisión de
terras, peche de parcela e pozo de barrena na zona de policía do río Ulla, no lugar de
Pontevea” (ó lado da ponte vella). Con esa mesma data comunícaselle este ó Concello de Teo.
Con data do 3 de abril de 2006, Augas de Galicia ditaba orde de paralización da obra dese
edificio promovido por Inversiones Santiago Norte SL. Esta orde foi comunicada ó Concello
de Teo (Rexistro de Entrada 3643 do 05/04/2006), dado que a obra carecía da autorización
administrativa de Augas de Galicia.
Esta autorización é preceptiva, xa que o artigo 78.1 do Regulamento do dominio público
hidráulico (RD849/1986) estipúlase que:
Para realizar calquera tipo de construción na zona de policía de cauces, esixirase autorización
previa do organismo da conca, a menos que o correspondente plan de ordenación urbana,
outras figuras do ordenamento urbanístico ou plans de obra da administración foran
informados polo organismo de conca e recolleran as oportunas previsións realizadas ó efecto
(por suposto, as Normas Subsidiarias do Concello de Teo nunca foron informadas polo
organismo de conca, neste caso Augas de Galicia).
Na comunicación de Augas de Galicia pedíaselle ó Concello que, de conformidade co
disposto no artigo 335 do Regulamento do Dominio Público Hidráulico (RD 849/1986) “se
requira ó infractor para o cese inmediato das actuacións denunciadas”.
Esta petición axústase á lei, posto que o artigo 335 do citado Real Decreto di, textualmente:
Para o exercicio das súas facultades de inspección e execución, os organismos da conca
poderán interesar á colaboración de Alcaldes e Gobernadores Civís, quen prestarán o auxilio e
o apoio necesarios.
Sorprendentemente, o Concello de Teo en máis de catro meses, non tomou ningunha
decisión ó respecto nin actuou tal e como lle pedía Augas de Galicia. Para que non quede
dúbida de a quen se defende, o Concello manda a un par de funcionarios a dicirlle ó instrutor
do expediente que Augas de Galicia non é ninguén para paralizar esa obra, que xa nas
Normas Subsidiarias o concello puxo esa zona como urbana. ¡Impresentable!
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O Concello tampouco fixo nada despois de que o BNG presentase o 25 de agosto (Rex.
Entrada núm. 7232) un escrito no que demandaba do Concello a execución urxente da orde
de paralización.
Non se trata dunha mera autorización administrativa. Estase a actuar, unha vez máis,
protexendo a ilegalidade e dando cobertura a feitos que son un claro ataque medioambiental
e, neste caso tamén, un claro ataque ó patrimonio histórico e paisaxístico. Engádese a este
feito a aberración cometida polo grupo de goberno cando, xa no ano 1996, aprobou unhas
Normas Subsidiarias que permitían a construción nesta zona de policía do río Ulla sabendo
cada seis ou sete anos se asolagan totalmente, como ocorreu no ano 2001. Despois do
requirimento de Augas de Galicia, en vez de corrixir a desfeita, protéxese ós infractores.
Mentres tanto, Augas de Galicia requiría de novo a Inversiones Santiago Norte SL a
paralización da obra o 30 de agosto, ó tempo que lle sinalaba detalladamente as bases legais
da actuación e lle reiteraba a necesidade da súa autorización por moito que as Normas
Subsidiarias do Concello permitiran a construción. A obra seguiu construíndose.
Por incrible que pareza, a 20 de setembro a edificación avanza a toda marcha, demostrando
así que con esta actuación (ou non actuación) o Concelleiro de Urbanismo, Manuel Parajó, e
o propio Alcalde, que o puxo e o mantén no cargo, traspasaron todo límite ético e
politicamente asumible.
Consecuentemente, o Grupo Municipal do BNG propón ó Pleno a adopción do seguinte
acordo:
1. Proceder de inmediato, en cumprimento do artigo 335 do Regulamento do dominio público
hidráulico (RD 849/1986), a paralizar a obra como demanda Augas de Galicia, utilizando
todos os medios que a Lei de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia
lle confire á administración municipal.
2. Censurar a actuación do edil de urbanismo, D. Manuel Parajó e do Alcalde de Teo, D.
Armando Blanco, pola actuación neglixente que permitiu e amparou a construción dunha
obra manifestamente ilegal, persistindo na súa actuación a pesar das demandas de Augas de
Galicia e das denuncias presentadas en rexistro polo BNG. En consecuencia, o Pleno
municipal solicita a estes dous membros da Corporación que, asumindo a súa
responsabilidade, presenten a dimisión dos seus cargos.
3. Remitir ó Fiscal anticorrupción copia da documentación relacionada co caso, co obxecto
que determine a responsabilidade legal da súa actuación.
Sometida a votación a urxencia dáse o seguinte resultado:
Votos a favor: 7, dos grupos municipais do BNG(4) e do PSG-PSOE(3).
Votos en contra:9, dos grupos municipais do PP(8) e Mixto(1).
Abstencións:0.
Queda rexeitada a urxencia, polo que non se procede ó debate da moción.
2º) MOCIÓN URXENTE NÚM.2, DO INTEO, SOBRE TRATAMENTO CON SINTROM.
Dada lectura polo Sr. Concelleiro Parajó Liñares, da moción que transcrita ten o seguinte
contido:
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F. Manuel Parajó Liñares, Concelleiro do INTEO na Corporación Municipal do Concello de
Teo, presenta ante o Pleno para a súa aprobación se procede polo trámite de urxencia a
presente moción en base ós motivos seguintes:
Según os datos cos que conta INTEO, preto de douscentos veciños de Teo acoden con
frecuencia a centros sanitarios de Santiago de Compostela por estar a tratamento con
SINTROM.
A parte de ter que desprazarse desde todos os puntos deste Concello, unha vez nos centros
sanitarios composteláns teñen que soportar colas e esperas.
Por ser un tratamento fácil de seguir non se entende porqué non pode facerse nos centros
sanitarios de Teo; o que suporía a eliminación dos preto de douscentos enfermos das colas e
esperas en Compostela e ó mesmo tempo a vantaxe para eles de non ter que desprazarse e a
comodidade dunha atención rápida.
É polo que se solicita do Pleno do Concello a adopción de acordo polo que se inste á
Consellería de Sanidade á adopción das medidas oportunas para que todos os veciños de Teo
que así o desexen poidan seguir o seu tratamento con SINTROM nos centros médicos deste
Concello.
Sometida a votación a urxencia, o Pleno do Concello por unanimidade dos 16 membros
presentes, pertencentes ós grupo municipais do PP(8), BNG(4), PSG-PSOE(3) e Mixto(1)
aproba a urxencia, polo que se procede ó debate da moción.
Debate:
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que con esta moción se pretende que se implante este
servizo en Teo, como fan en outros concellos.
O Sr. Concelleiro Noriega Sánchez sinala que hai algúns centros de saúde que non están
preparados para dalo, pero sí está claro que é unha necesidade e evita os problemas dos
traslados a Santiago.
Engade o Sr. Concelleiro que me parece indignante que voten vostedes en contra da urxencia
da moción anterior e que pedireille responsabilidades persoais no caso de que no futuro
suceda algo nese edificio.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que non teño inconveniente en debatir a moción
anterior e que incluso o Alcalde pode convocar un Pleno para iso e remata sinalando que
cando querades un pleno extraordinario debatiremos iso.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que recollo o guante lanzado polo Sr. Parajó e abramos
un debate sobre a política urbanística no Concello, e con respecto á moción sinalar que queda
claro o talante duns e doutros.
Votación e resultado.
Sometida a votación a moción, o Pleno do Concello por unanimidade dos 16 membros
presentes, pertencentes ós grupo municipais do PP(8), BNG(4), PSG- PSOE (3) e Mixto(1)
acorda:
1º) Instar á Consellería de Sanidade á adopción das medidas oportunas para que todos os
veciños de Teo que así o desexen poidan seguir o seu tratamento con SINTROM nos centros
médicos deste Concello.
17º) ROGOS E PREGUNTAS.
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O Sr. Concelleiro Noriega Sánchez formula de xeito verbal os seguintes:
1º) Rogo que valoren a súa actitude persoal de fai uns momentos porque acabarán pagando
outros este tema.
2º) Que para Monte hai un cambio de rasante terrible, rogo que se adopte algunha medida.
3º) Pregunta: Cando nós andábamos desarmando o Concello vostede andaba armando o
Concello enganchado ó Fari, nós isto o asumimos, e pregunta, ¿Se mobilizou medios e
persoal do Concello para a festa particular co Fari?.
O Sr. Alcalde responde que do Concello non foi ninguén.
O Sr. Cao Fuentes sinala que nada, nin persoal do Concello, nin medios materiais do
Concello, nin a carpa era do Concello.
O Sr. Concelleiro Sisto Edreira formula de xeito verbal os seguintes:
1º) A Deputación cando fai obras de alcantarillado fai planos do alcantarillado existente e do
proxectado e ó analizar os planos do proxecto en Recesende e Espasande, nos planos da
Deputación figura como existente, pero non está.
Responde o Sr. Alcalde que será erro de quen fixo o proxecto.
2º) Rogo que se lle remitan a Aquagest copia dos planos dos proxectos de saneamento.
3º) Que abaixo están os libros de natureza e que non é lóxico que estean aí almacenados.
Responde o Sr. Alcalde que teñen orde de quitalos dese sitio.
A Srª. Concelleira Diéguez González formula de xeito verbal os seguintes:
1º) En Rivas nos chalés que se fixeron novos non hai beirarrúas, ¿quen ten que facelas?.
Responde o Sr. Alcalde que pódese mirar polos técnicos municipais, que se mirará e ó mellor
non poden facerse beirarrúas pero asfáltase.
2º) Que o parque infantil que hai alí está precioso pero está moi descoidado porque foise
deteriorando polo paso do tempo.
O Sr. Concelleiro Mata Iglesias sinala que non hai moito tempo que se amañou. Sinala o Sr.
Alcalde que tomo nota.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés formula de xeito verbal os seguintes:
1º) Rogo que convoquen ese Pleno extraordinario sobre política urbanística en Teo porque
temos que falar de moitísimas cousas.
2º) Vostede coñece a Jesusa Aneira Estévez porque ten un escrito presentado no rexistro en
setembro onde ofrece unha finca, porque eu non sabía que o Concello adquire fincas para dar
servizo de saneamento. ¿Vostede a coñece Sr. Mata?, porque é a sogra do Sr. Mata.
3º) ¿Que pasa coas alegacións presentadas ó Plan Xeral e co Plan?.
Responde o Sr. Alcalde que están con elas, e se contestarán cando estean rematadas.
4º) Pasaron dous meses desde a Comisión dos Piñeiros, enviouse o expediente ó fiscal.
Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, se responde que aínda non e que se falou co
funcionario que ten o expediente e que estivo de vacacións e segundo me informou o
funcionario enviarase cando estea completo coas cintas das grabacións.
5º) ¿Que pasa co uso do pavillón por parte da Anpa do Colexio dos Tilos?. Responde o Sr.
Alcalde que non teño idea.
O Sr. Concelleiro Vázquez Pallas sinala que non teño contacto coa Anpa desde abril, e que o
asunto de dar días o levan en Deportes e primeiro pasan as actividades do Concello, e o día 20
rematou o prazo.
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Sinala o Sr. Concelleiro Leis Carlés que se poñan en contacto coa Anpa para resolver o
problema.
6º) Rogo que se comporte vostede como Alcalde nos actos institucionais; que na Festa da Nai
non se pode ameazar os alí presentes de que ó mellor o ano que ven non se pode celebrar,
que hai que adiantala.
Responde o Sr. Alcalde que teño potestade para dicilo.
O Sr. Concelleiro sinala que a nosa concelleira ten nome e apelidos e debe ser respectada
porque o xeito de presentala foi irrespetuoso.
Responde o Sr. Alcalde que son consecuente cos meus actos.
7º) ¿Como está a Ponte de Sestelo?.
Responde o Sr. Alcalde que cando haxa cartos se fará.
O Sr. Concelleiro Conde Tarrío formula de xeito verbal os seguintes:
1º) A Finca de Otero na Casalonga, ¿fixeron algo a este respecto, sobre as ruinas?.
Responde o Sr. Alcalde que está o Sr. Cea con iso.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que hai un arquitecto aí que está pendente parece ser
de derrubar a casa e que unha parte non é da mesma propiedade.
2º) Que hai moitas obras que non teñen cartel.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que eles os levan, os pagan coas licenzas e os levan.
O Sr. Concelleiro Conde Tarrío sinala que debía esixirse que os colocasen.
3º) Sr. Castroagudin, ¿como está o tema da Xesta?. Responde o Sr. Concelleiro que vaise
marcar esta semana co noso perito, comunicarase ó señor do lado por se está de acordo para
facelo xa.
4º) O edificio acristalado que está preto da gasolineira, ¿como se acercou ó río?.
Responde o Sr. Concelleiro Parajó Liñares que vaiselle mandar que a quite.
5º) No camiño de Fixó-Carballal comeza a haber accidentes, porque a xente non controla o
Stop porque antes non o había xunto á casa de Sanjurjo. Que esa sinalización hai que
estudiala.
6º) ¿O expediente urbanístico de D. José Lata abriuse?.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que a mín os técnicos me din que o tema está ben, eu
non o sei.
¿Abriuse o expediente, en que situación se atopa?.
Responde o Sr. Concelleiro que non sei agora como está.
7º) Rogo que se amañen as cunetas que están feitas unha vergoña.
Responde o Sr. Alcalde que tomaranse medidas.
A Srª. Concelleira Riveiro Carro formula de xeito verbal os seguintes:
1º) Rogo que se poña un contedor de plástico na aldea de Osebe.
Sinala o Sr. Alcalde que estáse amañando e se levará un.
2º) Que levamos máis de quince días en Osebe con problemas de luz.
O Sr. Alcalde sinala que será erro de Fernández, que se lle olvidaría, tómase nota.
3º) ¿Como está o tema do transporte comarcal?.
Responde o Sr. Alcalde que na última reunión quedaron en empezalo na primeira quincena de
outubro, que o queren poñer cubrindo o 80% dos autobuses, porque hai empresas coas que
hai problemas.
4º) ¿O Concello ten pensado facer unha campaña de sensibilización do transporte comarcal?.
Responde o Sr. Alcalde que non, que o fará a Xunta de Galicia, a parte de que nos poidamos
facer un apoio a esa campaña, a campaña a fai a empresa, como no punto limpo.
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Engade o Sr. Alcalde que van a rectificar as marquesiñas colocadas según o Director Xeral e
que os paneis de información están no Concello.
E non habendo máis asuntos que tratar deuse por rematada a sesión sendo as catorce horas e
trinta minutos, de todo o que como Secretario certifico, de orde e co visto e prace do Sr.
Alcalde, coas reservas do art. 206 do R.O.F., debendo remitirse copias en cumprimento do art.
56 da Lei 7/85, do 2 de abril.
Vº e Prace.
O Alcalde,
O Secretario,

Asdo. Armando U. Blanco Martínez.

Asdo. Javier Nieves González.
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BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DO CONCELLO QUE
TIVO LUGAR O DÍA 28 DE NOVEMBRO DE 2006.
No Centro Sociocultural da Ramallosa (sede provisional da Casa do Concello por atoparse en
obras a Casa do Concello), sendo as dezaseis horas do día 28 de novembro de 2006,
reuníronse en primeira convocatoria os señores concelleiros de seguido relacionados, baixo a
presidencia do Sr. Alcalde D. Armando U. Blanco Martínez, co obxecto de celebrar sesión
ordinaria correspondente ó día da data para a que foron previamente citados.
SEÑORES ASISTENTES:
Alcalde-Presidente:
D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros:
D. Antonio Castroagudín Valladares.
D. Manuel Mata Iglesias.
D. Juan B. Aller Suárez.
D. Ramón Cea Ferreiro.
D. José Albino Vázquez Pallas.
D. Manuel R. Cajaraville Campos.
D. Manuel Cao Fuentes.
D. Martiño Noriega Sánchez.
D. Xosé Ignacio Iglesias Villar.
D. Rafael Carlos Sisto Edreira.
Dª. Carmen Diéguez González.
D. Alexandre Leis Carlés.
D. Germán Antonio Conde Tarrío.
D. José Carlos Rego Jorge.
Dª. Sandra Riveiro Carro.
D. F. Manuel Parajó Liñares.
Secretario:
D. Javier Nieves González, Secretario do Concello.
Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución do Pleno,
polo Sr. Alcalde declarouse público e aberto o acto, adoptándose os seguintes acordos
conforme á seguinte orde do día que figura na convocatoria:
1º) APROBACIÓN, SE PROCEDE, DO BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN DE DATA:
26.09.2006.
Sometido a votación o Pleno do Concello por unanimidade dos dezasete membros presentes
que legalmente o compoñen acorda aprobalo sen ningunha rectificación.
2º) DACIÓN DE CONTA DE RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA DE DESIGNACIÓN DE D.
JOSÉ ALBINO VÁZQUEZ PALLAS COMO MEMBRO DA XUNTA DE GOBERNO
LOCAL, NOMEAMENTO COMO TENENTE DE ALCALDE E REORDENACIÓN DOS
TENENTES DE ALCALDE.
Dada conta da resolución da Alcaldía núm. 253/2006, do 07.11.2006, que trascrita di:
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De conformidade co disposto nos arts. 23 da Lei 7/1985, Reguladora das bases de réxime
local, 62 e 65 da Lei 5/1997, do 22 de xullo, de Administración Local de Galicia e 46 e 52 do
RD 2568/1986, que aproba o Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico
das entidades locais, os tenentes de alcalde son nomeados e cesados libremente polo Alcalde
entre os membros da Xunta de Goberno Local, sen que o seu número poida ser superior ó
tercio do número legal de membros da Corporación. Do mesmo xeito, a Xunta de Goberno
Local estará formada polo alcalde e por un número de membros, libremente nomeados por el,
que non exceda do tercio do número legal de membros da Corporación. No Concello de Teo
equivale, nestes momentos, a un máximo de cinco tenentes de alcalde.
Por resolución da Alcaldía número 159/2006, de 21 de xullo, acordouse o cesamento de D.
Manuel R. Cajaraville Campos como tenente de alcalde e membro da Xunta de Goberno
Local, sen que fora substituído por outro concelleiro.
Vistas as disposicións legais e regulamentarias citadas, esta alcaldía, en uso das súas
atribucións, resolve:
1º) Designar a D. José Albino Vázquez Pallas como membro da Xunta de Goberno Local
deste Concello que, baixo a presidencia desta Alcaldía, quedará integrada ademais polos
membros que a compoñen na actualidade.
2º) Nomear 5º Tenente de Alcalde do Concello a D. José Albino Vázquez Pallas, quedando as
Tenencias de Alcaldía do seguinte xeito:
-. 1º Tenente de Alcalde: D. Antonio Castroagudín Valladares.
-. 2º Tenente de Alcalde: D. F. Manuel Parajó Liñares.
-. 3º Tenente de Alcalde: D. Manuel Mata Iglesias.
-. 4º Tenente de Alcalde: D. Juan B. Aller Suárez.
-. 5º Tenente de Alcalde: D. José Albino Vázquez Pallas.
3º) A presente resolución surtirá efectos desde o día de mañán. Notifíquese esta resolución ós
interesados, dése conta ó Pleno do Concello na primeira sesión que celebre e publíquese no
B.O.P. consonte co disposto no R.O.F.
O Pleno queda enterado.
3º) DACIÓN DE CONTA DE ESCRITO POLO QUE SE COMUNICA OS PORTAVOCES
DO GRUPO MUNICIPAL DO PP.
Pola Alcaldía se retira o asunto da orde do día.
4º) APROBACIÓN DA PROPOSTA DA ALCALDÍA REFERENTE A PROXECTOS DE
OBRAS.
Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, dáse lectura ó dictame da Comisión Informativa de
Obras e Servizos.
Dada conta directamente da proposta dictaminada que ten o seguinte contido:
No orzamento xeral para o exercicio 2006 está prevista a realización de investimentos en
infraestructura de abastecemento de auga e saneamento que se financian, fundamentalmente,
mediante operacións de crédito a concertar con entidades bancarias.
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Redactados os proxectos de obra, esta Alcaldía propón ó Pleno da Corporación, previo
dictame da Comisión Informativa de Obras e Servizos, a adopción do seguinte acordo:
Aprobar os proxectos de obra que se reflicten no seguinte cadro, con indicación do seu
importe de execución por contrata e o prazo de execución de cada unha delas:
PARROQUIA
OZA - LAMPAI

OZA
CALO
CALO

RARIS
TEO
RECESENDE-VA
AMONDE

CACHEIRAS
CACHEIRAS
CACHEIRAS
TILOS
TILOS
VILARIÑO-REIS
LUOU

DESCRIPCION

P.E.C.

ABASTECIMIENTO EN CEPEDA (OZA)
Y SANEAMIENTO EN CEPEDA
Y LAMPAI (LAMPAI)
ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO
EN AGOSO (OZA)
ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO
EN TEXEXE NUCLEO
ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO
EN ZONA PARQUE INFANTIL DE
TEXEXE Y SANEAMIENTO EN
RÍO TINTO PEDREIRA
SANEAMIENTO EN FORNELOS
ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO
EN NOCEDA
ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO
EN TARRIO Y SANEAMIENTO
Y DEPUACIÓN EN LAMAS
ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO
EN PENELAS
SANEAMIENTO DE ESCOLA UNITARIA
A CAMPOS DE FUTBOL
SANEAMIENTO DE SIXTO A LA
IGLESIA DE CACHEIRAS
CONSTRUCCIÓN DE ACERAS
EN LOS TILOS
REPARACIÓN DE ACERAS
EN LOS TILOS
ABAS Y SAN EN CERDEIRA
(VILARIÑO) Y OLVEIRA (REIS)
DEPURACIÓN EN INSUA (LUOU)

Plazo Execución

39.327,33

4 MESES

119.381,69

4 MESES

106.119,28

4 MESES

50.537,35

4 MESES

68.214,60
68.278,86

4 MESES
4 MESES

59.651,14

4 MESES

51.398,46

4 MESES

38.891,85

4 MESES

27.820,98

4 MESES

22.113,38

4 MESES

58.511,04

4 MESES

131.495,59

4 MESES

22.258,45

4 MESES

Debate:
O Sr. Concelleiro Noriega Sánchez sinala en primeiro lugar que gustaríame que recapacitara
sobre o horario das sesións do Pleno, porque levamos anos reivindicando que sexan pola
tarde e hoxe por circunstancias alleas a vostede , se celebra pola tarde e se atopa o salón cheo
de veciños e isto demostra que a participación é necesaria e sana.
Con respecto ó asunto sinala que o ano que ven é electoral e iso se ve neste punto, que se
traen as obras sen consensuar cos grupos e sen prioridades e ademais se misturan os termos e
se incluen construción e reparación de beirarrúas; engade que este grupo non está en contra
da realización das obras, pero debe facerse un plan, cousa que vostede non fai, porque o fai
de forma clientelar para vender favores, nós criticamos a forma e o tempo, ó final do
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mandato, e remata sinalando que aínda que estamos a favor destas obras estamos en contra
do procedemento e por iso ímonos abster.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que respecto de todas as obras que beneficien ós veciños
o PSG-PSOE votará a favor, pero manifestamos a nosa protesta por non ser consultados, nin
estar as obras programadas. Vostede fala de obras a financiar con operacións bancarias, e esa
operación está aprobada por 750.000 euros, pero sumando os orzamentos dos proxectos a
cantidade é de: 864.000 euros, hai 114.000 euros de desfase, e se o crédito vai aumentar a
debeda do Concello engánanos polo tanto e tamén ós veciños, aínda así o PSG-PSOE votará
a favor.
En segundo lugar vostede incorpora aquí proxectos que vimos demandando como a
construción de beirarrúas nos Tilos, absolutamente necesarias, pero hai dous meses
aprobaron factura por arranxos de beirarrúas en San Sadurniño e Os Tilos e agora volve o
tema das beirarrúas, ¿como é posible?, porque hai despilfarro.
En terceiro lugar sinala que as necesidades do Concello non son só abastecemento e
saneamento, ¿é a rede viaria?, nós presentamos por urxencia hoxe unha moción e lle pedimos
que habilite unha partida para facerlle fronte á reparación urxente da rede viaria, que cremos
que aquí debería haber unha partida para a rede viaria e por último me gustaría saber cal é o
seu plan de investimentos e onde van esas cañerías que están a contaminar os ríos.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que cando se fai un plan de obras sempre crea
discrepancias, así cando dicimos beirarrúas para Os Tilos o BNG non está de acordo e o
PSG-PSOE sí. Engade que me estrana iso de que non se contou con vostedes para
consensualo, díganme onde o fan o PSG-PSOE e o BNG nos concellos que gobernan; sinala
que as obras poden facerse en moitos sitios pero nós cremos que estas son as máis necesarias
neste momento, e se levan por todas as parroquias para que ningunha quede perxudicada, e
remata sinalando que ímos aprobar este punto e esperemos que as obras se fagan á maior
brevidade.
O Sr. Concelleiro Noriega Sánchez sinala se non vai responder o Sr. Alcalde, que é unha falta
de educación.
O Sr. Alcalde sinala que ó final.
Engade o Sr. Concelleiro que este grupo o único que pide é un plan integral de saneamento
con prioridades claras e nós non imos facer demagoxia e por iso abstémonos porque non se
conta con nós e sabemos que vostedes non van facer esas obras.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que hoxe aquí se está a constatar un feito que
denunciamos a principio de mandato, que o portavoz do PP é o Sr. Parajó e que o novo
portavoz Sr. Pallas dimitiu onte e quero felicitalo polo éxito dun familiar na oposición de onte
que tivo un 10.
Engade que o Sr. Alcalde nunca nestes anos quiso falar co PSG-PSOE e nós sempre
estivemos dispostos a falar e a votar todas aquelas propostas que veñan do equipo de goberno
que sexan beneficiosas para os veciños, a pesar de todo isto votaremos a favor. Engade que
hai un claro electoralismo e que catro meses de prazo é imposible, que hai cantidade de
tubería que está inoperativa e aquí fan o mesmo, ¿a onde vai toda esa tubería?, a ningures ou
ás fosas que non funcionan, e por último pediríalle que nos explicara como vai financiar estas
obras cun préstamo, que pagarán os cidadáns, se aínda por riba da operación hai 114.000
euros a maiores e remata sinalando que aínda así votaremos a favor.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares pregunta, ¿as obras é mellor facelas ou non? porque segundo
vostedes se non se fan non facemos nada e si se fan é por tema electoral, ¿que pasa?, que nós
estamos en período electoral en todo momento e algunhas obras financiaranse con
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patrimonio municipal, vostedes din que non hai planificación pero na Xunta algúns do BNG
din que somos dos concellos que máis saneamento temos, eso sí non nos dan un duro, e
remata sinalando que a Xunta de Galicia do BNG e do PSG-PSOE non da un duro para Teo.
O Sr. Alcalde sinala que consensuar con vostedes algo non o vin en vinte anos que levo aquí,
que nunca din a nada que estea ben feito, vostedes din non a todo e critican todo; engade que
o endebedamento do Concello non me quita o sono, miren vostedes árredor nos seus
concellos en que cantidades están endebedados, que non hai ningún engano e que vostedes sí
que enganan e din cousas torticeiras porque hoxe viña unha noticia no xornal sobre un
vertedoiro e creo que non é do noso concello e que os arreglos puntuais de beirarrúas nos
Tilos son puntuais, porque hai beirarrúas levantadas e por iso mándouse a unha empresa
urxentemente e agora deben facerse máis porque incluso temos unha señora que caeu e que
esos eran arreglos puntuais, e remata sinalando que as obras son para beneficiar a todas as
parroquias.
Votación e resultado:
Sometida a votación a proposta dictaminada dáse o seguinte resultado:
Votos a favor: 13, dos grupos municipais do PP(8), PSG-PSOE(4) e Mixto(1).
Votos en contra: 0.
Abstencións: 4, do grupo municipal do BNG(4).
Queda aprobada a proposta da Alcaldía nos seus propios termos.
5º) APROBACIÓN DA PROPOSTA DA ALCALDÍA SOBRE O PLAN DE
COOPERACIÓN ÁS OBRAS E SERVIZOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL. POS 2007.
Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, dáse lectura ó dictame da Comisión Informativa de
Obras e Servizos.
Dada conta directamente da proposta dictaminada que ten o seguinte contido:
Vista a circular para a elaboración do Plan de obras e servizos do 2007 remitida pola Excmª.
Deputación Provincial da Coruña, propoño ó Pleno do Concello a adopción do seguinte
acordo:
1º) Aprobar o Plan de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal 2007 no que
se recollen os investimentos que o Concello ten previsto realizar no POS 2007, integrado
polas seguintes obras e de acordo co financiamento que se indica:
Nº E denom. obra
Abastecemento en
Mazas (Calo).
Abastecemento e
saneamento de
Pozas a Centro
Médico (Cacheiras).
Abastecemento da
Ramallosa a
Pite(Lucí)
Abastecemento e

Estado+ Deputación
42.863,62

Concello
2.255,98

Presuposto
45.119,6

48.540,01

2.554,74

51.094,75

41.695,9

2.194,52

43.890,42

50.244,19

2.644,43

52.888,62
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Saneamento en O
Pazo (Raris).
Abastecemento e
Saneamento en
Espasande (Luou).
Saneamento e
Depuración en
Regoufe ( Luou).
Abastecemento e
Saneamento en
Trasellas(Luou) e
Acondicionamento
de pista en
Montouto
(Cacheiras)
Ampliación de
Cemiterio de
Montouto
TOTALES

36.632,83

1.928,04

38.560,87

49.391,45

2.599,55

51.991

29.105,81

1.531,88

30.637,69

39.311,26

19.847,18

59.158,44

337.785,07

35.556,32

373.341,39

2º) Aprobar os proxectos das obras incluídas na anualidade 2007 e que se relacionan no punto
anterior.
3º) Declarar que o Concello dispón dos terreos, augas e servidumes para a execución das
obras, e que ten resolto o relacionado coas concesións e autorizacións administrativas que
legalmente sexan necesarias.
4º) Comprometerse o Concello a incluir no orzamento municipal do 2007 os fondos
necesarios para facer frente á achega municipal das obras incluídas na anualidade do 2007.
5º) Solicitar á Excmª. Deputación Provincial da Coruña, a delegación neste Concello da
contratación e execución das obras incluídas no plan, que se entenderá aceptada si ésta
prodúcese efectivamente.
6º) Facultar expresamente ó Sr. Alcalde-Presidente para todo o relacionado coa tramitación e
xestión do presente acordo e o correspondente expediente.
Debate:
O Sr. Alcalde sinala que as obras están repartidas por parroquias e senón hai algunha e porque
foi no outro punto, e a ver se poñemos a funcionar o cemiterio porque ata agora estivo
abandonado pero agora vai e no orzamento do 2007 tamén irá unha partida.
O Sr. Concelleiro Noriega Sánchez sinala que son cartos que a Deputación da ós concellos e o
prazo remata o 30 de novembro, que sempre fan o mesmo, que non se ten por qué esgotar os
prazos, que deben traelos con antelación para tentar consensualos, que é un desprezo á
oposición e que vostede minte cando di que o BNG nunca apoia porque nas actas está
demostrado, pedimos por favor poder dar opinión sobre as necesidades das parroquias que
este grupo coñece; engade que non hai plan integral de saneamento e no PXOM se di polo
equipo redactor que hai diferentes diámetros e chegará un momento en que non conecte,
¿quen se cre a historia de que as obras se fan en catro meses?, non hipotequen máis ó
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Concello, e remata sinalando que ninguén lle pedirá responsabilidades por iso que está a
facer, por como vai deixar o Concello, por todo iso absterémonos.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que nos gustaría votar a favor pero hai un tema que non
pode concitar o noso apoio, porque sería apoiar unha manifesta irregularidade, porque
presentan a ampliación do cemiterio de Montouto; vostedes no proxecto falan de adquisición
recente da parcela, ¿cando se fixo?, e despois se fala dun proxecto de urbanización, ¿de onde
o saca?, porque é solo rústico e hoxe sería ilegal e para facer ou ampliar un cemiterio existe un
decreto sobre policía sanitaria mortuoria e se necesitan unha serie de requisitos, e non hai
nada nese proxecto de todo iso, polo tanto non se pode facer ese proxecto e recordo que
nesas obras existiron irregularidades detectadas por Facenda en relación cunha subvención.
No expediente que revisamos nós daquela non hai permisos para facelo nin para continualo e
pedímoslle a retirada deste proxecto se quere que o aprobemos.
O Sr. Concelleiro Parajó Lieñares sinala que o prazo remata o día 30 e antes pode aprobarse
en calquera momento, algún Concello gobernado por vós hoxe ás 20 horas aprobarán este
punto, e pediríalle ó Sr. Noriega que se relaxe, vostedes o fan todo ben e agora quitan as
brigadas contra incendios municipais. Engade que en Teo das dúas vias que se encontran
peor, unha a de As Galanas a Cacheiras é da Deputación da Coruña.
Remata sinalando que creo que o que pasa aquí é que non se pode facer nada con vostedes,
porque todo está mal para vostedes.
O Sr. Concelleiro Noriega Sánchez sinala que nós tamén denunciamos como fixo o
PSG-PSOE a situación do cemiterio municipal, que non se entende que se encontre a día de
hoxe como está, vostedes me poñen os pelos como escarpias pola forma que teñen de
gobernar, non me contesta a nada e insulta a miña intelixencia nas súas exposicións.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que a Deputación grazas ó grupo municipal do
PSG-PSOE aprobou dúas estradas recentemente, cousas que non se ve que fagan vostedes
porque non se ve no POS ningunha proposta de rede viaria municipal.
Reitérolle que non podemos aprobar o POS se non retiran esa obra do cemiterio, gastáronse
máis de 60.000 euros na 1ª fase e agora quere ampliarse cando non está nin rematado nin ten
aurtorización da Xunta e se fala no proxecto de proxecto de urbanización cando resulta que
non está aprobado o PXOM, por iso absterémonos e isto o denunciaremos diante das
instancias competentes.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que pídolle perdón o Sr. Noriega, os meus argumentos
son pobres pero certos.
O Sr. Alcalde sinala que o de vostede Sr. Leis é o teatro, os carteliños, o de vostede é un caso
perdido; se sacamos todo o que dixo vostede aquí en tres anos de ilegalidades,
irregularidades, catastrofismo, ameanzando cos xulgados, denunciando en todos os sitios,
desde que chegou vostede aquí, xa tiña que estar eu no cárcere.
Respecto diso que dixo de que vostede propuxo o arreglo das estradas provinciais, en Laxes
non fixeron nada, na de Oza non fixeron nada, vostedes non fixeron nada. Compadezo ós
veciños de Teo se vostedes gobernaran e vostedes xa están vendendo fume, xa veremos o que
din os veciños.
Remata sinalando que se o cemiterio non se arreglou foi por estar esperando pola
concentración parcelaria.
Votación e resultado:
Sometida a votación a proposta dictaminada dáse o seguinte resultado:
Votos a favor: 9, dos grupos municipais do PP(8) e Mixto(1).
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Votos en contra: 0.
Abstencións: 8, dos grupos municipais do BNG(4) e do PSG-PSOE(4).
Queda aprobada a proposta da Alcaldía nos seus propios termos.
6º) APROBACIÓN DA PROPOSTA DA ALCALDÍA SOBRE PROXECTO REFORMADO
DA OBRA: SANEAMENTO E DEPURACIÓN EN PITE-PAREDES (LUCÍ), INCLUIDO
NO PROGRAMA OPERATIVO LOCAL 2000-2006.
Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, dáse lectura ó dictame da Comisión Informativa de
Obras e Servizos.
Dada conta directamente da proposta dictaminada que ten o seguinte contido:
Resultando que o Pleno do Concello en sesión de data 30 de novembro de 2004 adoptou o
acordo de aprobar o Programa Operativo Local 2000-2006 nel que se recollen os
investimentos que o Concello ten previsto realizar no POL, integrado entre outras pola
seguinte obra e de acordo co financiamento que se indica:
-.Saneamento e depuración en Pite-Paredes ( Luci), cun presuposto de contrata de: 72.344,15
euros, sendo o seu financiamento por conta do Estado e máis a Deputación por importe de:
72.344, 15 euros.
Resultando que a mencionada obra foi contratada pola Deputación da Coruña ó abeiro das
normas reguladoras do Programa Operativo Local 2000-2006.
Presentado por parte do autor do proxecto Sr. enxeñeiro de camiños D. Gilberto Rodríguez
Rodríguez proxecto reformado da mencionada obra, de data setembro de 2006, no que se
sinala que se redacta coa finalidade de recoller as modificacións a realizar no proxecto de
Saneamento e depuración en Pite-Paredes ( Luci), dado que a execución das obras
proxectadas no proxecto primitivo, as cales están en execución, parte das mesmas coinciden
coas obras que se executan por parte da Administración (Xunta de Galicia. Obras hidráulicas
de “ Saneamento integral de Teo”). Polo tanto parte do trazado previsto no noso proxecto
primitivo, actualmente está executado. Con posterioridade á redacción do proxecto primitivo,
por parte da Xunta de Galicia se acomete a execución das obras de canalización cara á nova
EDAR de Pontevea, carecendo de sentido a execución da EDAR para Pite-Paredes e as obras
de saneamento. Proponse no mesmo lugar e zona executar outro/s ramal/es non previstos
inicialmente, polo que se realiza o proxecto reformado. Tendo en conta a carencia de servizos
básicos de abastecemento e saneamento en dito lugar, se proxecta agora a ampliación destas
redes, das que se beneficiarán máis de 40 vivendas. O Proxecto reformado non sufre variación
algunha en canto ó presuposto total de contrata de 72.344,15 euros, tendo 5 unidades de obra
novas cuxo prezo se recollle na acta de prezos contradictorios.
Por todo o que proponse a adopción polo Pleno do seguinte acordo:
1º) Aprobar o proxecto reformado nomeado Saneamento e Depuración en Pite-Paredes
(Lucí) redactado polo Sr. enxeñeiro de camiños D. Gilberto Rodríguez Rodríguez, de data
setembro de 2006, cun presuposto de execución por contrata de: 72.344,15 euros.
2º) Declarar que o Concello dispón dos terreos, augas e servidumes para a execución das
obras, e que ten resolto o relacionado coas concesións e autorizacións administrativas que
legalmente sexan necesarias.
3º) Remitir ó proxecto aprobado á Excmª. Deputación da Coruña para que previos os trámites
oportunos proceda a realización da obra ó abeiro do Programa Operativo Local 2000-2006.
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4º) Facultar expresamente ó Sr. Alcalde-Presidente para todo o necesario e relacionado coa
tramitación e xestión do presente acordo e o correspondente expediente.
Debate:
Sinala o Sr. Alcalde que foi o anterior goberno da Xunta o que tiña aprobado unhas obras que
coincidian con obras do POL do Concello e por iso ven o reformado.
O Sr. Concelleiro Sisto Edreira sinala que a outra Xunta o fixo pero o paga esta, como pasará
aquí cos créditos; parécenos lóxico e votaremos a favor, pero isto que está a pasar aquí está a
pasar con outro tipo de cousas porque o Concello da información falsa, incluso á Deputación,
así pasou en Luou onde figuraban partes como feitas nos planos enviados á Deputación e non
é certo e agora están sen facer.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que estou acostumbrado a reflexionar e contraargumentar
e que lle digo que está documentada a miña intervención en base a documentos oficiais do
Concello e vostede non explica porque non lle dedica tempo ó Concello, que estamos a xogar
con cartos públicos, pídolle respecto e que trate de argumentar.
Engade que votaremos a favor pero isto é unha mostra clara da improvisación da política
municipal, vostedes o proxecto da Xunta o coñecían, entón ¿por qué o incluiron no POL?.
Dígolle que preto de aquí está a tubería de Cachóns a Paredes que está inoperativa desde fai
anos, ¿non é verdade?, ¿cales son os outros ramais do proxecto que se van facer?. Sinala o Sr.
Alcalde que están no proxecto e remata o Sr. Concelleiro sinalando que votaremos a favor
non obstante.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que votarei a favor para non perder eses cartos.
O Sr. Concelleiro Sisto Edreira sinala que si vostede Sr. Alcalde non fala nada que quere que
diga eu.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que quero recordarlle ó equipo de goberno que falamos
de Teo, dos problemas dos veciños de Teo e utilicen argumentos que lle interesen ós veciños.
Engade que teño enorme interese por coñecer que pensa o portavoz do PP neste asunto,
agora que cambiou, porque senón da a aimpresión de que o que manda é o Sr. Parajó e
remata sinalando que convidaría ó Sr. Vázquez Pallas a que explicara a posición do PP sobre
este asunto.
O Sr. Alcalde sinala que vostedes fan demagoxia e que cando lle falei da finca do cemiterio a
deu concentración parcelaria. O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que o proxecto di que se
adquiriu recentemente.
Votación e resultado:
Sometida a votación a proposta dictaminada dáse o seguinte resultado:
Votos a favor: 17, dos grupos municipais do PP(8), BNG(4), PSG-PSOE(4) e Mixto(1).
Votos en contra:0.
Abstencións:0.
Queda aprobada por unanimidade a proposta da Alcaldía nos seus propios termos.
7º) APROBACIÓN DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE ADXUDICACIÓN DE
PRÉSTAMOS.
Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, dáse lectura ó dictame da Comisión Informativa de
Facenda.
Dada conta directamente da proposta dictaminada que ten o seguinte contido:
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Mediante Resolucións 056/06, de 18/04/2006, e 182/06, 21/08/2006, procedeuse á incoación
dos expedientes para a contratación das operacións de crédito que se indican:
DESTINO

PRAZO

IMPORTE

ACORDO
Decreto

Obras de Infraestª (Saneamento e abastecemento de 15 anos

056/06

auga)
Edificio multiusos na Ramallosa, (Sede Policía 15 anos

750.000,00

89.400,00

Local)
Decreto

Ampliación e Mellora Casa do Concello, 2ª Fase

5 anos

155.000,00

Ampliación e Mellora Casa do Concello, 2ª Fase

15 anos

145.000,00

182/06

Vistas as ofertas presentadas polas entidades bancarias ás que lles foron solicitadas e vistos os
informes de Intervención, esta Alcaldía propón ó Pleno da Corporación, previo dictame da
Comisión Informativa de Facenda, a adopción dos seguintes acordos:
1º) Adxudicar a concertación dun préstamo por importe de SETECENTOS

CINCUENTA MIL EUROS,

(750.000,00 €), á entidade Caixa Galicia, nas seguintes condicións:
- Prazo de amortización:180 meses
- Carencia:Ata 2 anos
- Liquidación: Trimestral
- Tipo de Xuros:Euribor a un ano + 0,25%
- Gastos e comisións:Exento
2º) Adxudicar a concertación dun préstamo por importe de OITENTA
EUROS,

E NOVE MIL CATROCENTOS

(89.400,00 €), á entidade Caixa Galicia, nas seguintes condicións:
- Prazo de amortización: 180 meses
- Carencia:Ata 2 anos
- Liquidación: Trimestral
- Tipo de Xuros:Euribor a un ano + 0,25%
- Gastos e comisións:Exento
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3º) Adxudicar á entidade Banco Gallego a concertación dun préstamo por importe de CENTO
CINCUENTA E CINCO MIL EUROS,

(155.000,00 €), nas seguintes condicións:

- Prazo amortización:5 anos
- Carencia:Non
- Liquidación: Trimestral
- Tipo de Xuros:Euribor a tres meses + 0,10%
- Gastos e comisións:Exento
4º) Adxudicar a concertación dun préstamo por importe de CENTO

CORENTA E CINCO MIL EUROS,

(145.000,00 €), ó Banco de Crédito Local, nas seguintes condicións:
- Prazo total:15 anos
- Carencia:Ata 2 anos
- Liquidación: Trimestral
- Tipo de Xuros:Euribor a un ano + 0,20%, (sen redondeo)
- Gastos e comisións:Exento

Debate:
O Sr. Concelleiro Noriega Sánchez sinala que os créditos se pagarán en moitos anos e vostede
Sr. Alcalde non vai estar aquí para pagalos.
Engade que cando nós falamos de endebedamento vostedes falan da débeda doutros
concellos, pero hai unha diferencia, aquí hai unha mala xestión evidentemente recoñecida
incluso polo Consello de Contas, que vostedes unicamente están practicando política de terra
queimada, que son a pagar en quince anos e os pagarán os veciños, que me gustaría que se lle
explicara á cidadanía como se vai pagar iso; engade que temos un urbanismo caótico, non hai
boas comunicacións, non hai zonas verdes e non houbo política de programación, só o feito
de estar hoxe aquí xa reflexa o que fan vostedes, ademais de endebedados, por encima sen
casa, engade que os traballadores do Concello están nunha situación precaria, e remata
sinalando que van deixar unha situación absolutamente desastrosa e como cidadán e
responsable municipal estou preocupado.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que hoxe estamos a votar a adxudicación destes
préstamos, e votaremos en contra porque temos que ser coherentes co dito polo PSG-PSOE
cando se propuxeron estas operacións de crédito, que as obras da policía local non se licitou
nin a primeira fase e cando vostedes propuxeron as obras de abastecemento e saneamento
non había nin proxectos, e que o día 25 de xullo a Inteventora fai un informe que di que non
había proxectos senón memorias que non concretaban o destino do investimento, e que non
estaba executada a 1ª fase da sede da Policía e que o grao de endebedamento é do 38% polo
que se non se aumenta a capacidade de recadación pode haber dificultades e se non se
cumpre o plan de estabilidade presupostaria deberá aprobarse un novo plan de saneamento, e
isa é a razón pola que agora non podemos votar a favor da adxudicación.
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Engade o Sr. Concelleiro que a 2ª fase da Casa do Concello vai ter que facerse con cargo a
fondos propios do Concello porque non está rematada a 1ª, ¿quen foi o Conselleiro que lle
deu unha cantidade irrisoria para esa obra?, o Sr. Palmou que foi quen lla quitou.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que votarei a favor, que o PSG-PSOE aproba as obras
e despois non apoia ós préstamos, que deben ser coherentes, porque son cousas
complementarias; engade que ó Sr. Martiño dicirlle que vostede vota en contra do PXOM,
pero aquí é de onde se poden sacar os cartos para facer obras, que hai concellos que
aproveitan o PXOM anterior para financiar obras.
O Sr. Concelleiro Noriega Sánchez sinala que nin que eu fora Alcalde dun Concello limítrofe,
¿eu dixen algo diso?, eu dixen que nos deixan vostedes un morto, un Concello hipotecado,
que nos vai condicionar á hora de realizar un traballo político, vostedes fan unha
irresponsabilidade e remata sinalando que traigan o PXOM para poder falar dunha vez.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que nos centremos no tema que tratamos, non dixeron
nada do informe de Intervención; engade que para vostede Sr. Parajó Urbanismo é igual a
negocio recadatorio e non sei se público ou privado polas súas declaracións, que o PXOM é
moito máis que iso, ¿quen foi o Conselleiro que lles quitou a subvención?.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que non lle vou contestar a ningunha das insinuacións
que di vostede de cara á galería por moitas que faga, e con respecto ó Sr. Martiño que xa está
ben de facer demagoxia porque sempre tivo unha postura máis ou menos construtiva pero
hoxe non, polo público que hai no Pleno.
O Sr. Alcalde pregunta a Secretaría se os préstamos se podían pedir coa memorias, por
Secretaría se informa que o correcto é que estiveran os proxectos. O Sr. Alcalde sinala que o
Conselleiro de Presidencia foi o único que me recibiu e dounos unha subvención plurianual e
no último ano que é o 2010 é cando nos da unha subvención de 120.000 euros, por iso temos
que pedir ese crédito, que é un crédito ponte para poder facer esas obras e que non me
preocupa para nada o endebedamento do Concello.
Votación e resultado:
Sometida a votación a proposta dictaminada dáse o seguinte resultado:
Votos a favor: 9, dos grupos municipais do PP(8) e Mixto(1).
Votos en contra:8, dos grupos municipais do BNG(4) e do PSG-PSOE(4).
Abstencións:0.
Queda aprobada a proposta da Alcaldía nos seus propios termos.
8º) MOCIÓN DO BNG SOBRE A NECESIDADE DE CONSTRUIR ASEOS, VESTIARIOS,
DUCHAS, ETC...PARA CONVERTIR A ACTUAL PISTA CUBERTA SITUADA Ó LADO
DO COLEXIO DA RAMALLOSA NUNHA INSTALACIÓN DEPORTIVA EN
CONDICIÓNS.
Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, dáse lectura ó dictame da Comisión Informativa de
Obras e Servizos.
Dada conta directamente da moción dictaminada que ten o seguinte contido:
Na Ramallosa, situada ó lado do colexio, hai unha pista cuberta de titularidade municipal que
desde o Concello se insiste en darlle a denominación de pavillón deportivo, aínda que
calquera semellanza cunha instalación deportiva é pura coincidencia. Ademais de ser un lugar
mal iluminado, sempre húmido (inúndase inverno tras inverno en canto comeza a chover) e
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cheo de po e lixo (se ben nos últimos dous anos ten mellorado algo neste aspecto) carece de
gradas vestiarios e, o que é aínda peor, de aseos.
O citado espazo é utilizado ó longo de toda a semana e durante todo o día, especialmente
polo alumnado do colexio, que o usa para facer educación física, para xogar nos recreos, na
hora de despois do comedor, e para realizar as actividades que propón a ANPA (judo,
baloncesto...). Pero, ademais, fan uso del os clubs de fútbol do concello que levan alí ós seus
socios a adestrar, grupos de persoas que o solicitan para xogar ó fútbol, e todos aqueles que
acoden ás actividades que se realizan alí, programadas polo Concello. Vemos, por tanto, que
é un espazo moi utilizado. É un espazo imprescindible, e vai sendo hora de que se
acondicione minimamente. Cada vez é máis necesario un pavillón en condicións na
Ramallosa.
Por todo isto, o Grupo Municipal do BNG propón ó Pleno a adopción do seguinte ACORDO:
Que a pista cuberta, situada ó lado do colexio da Ramallosa, que está sendo utilizada polo
alumnado do colexio, por algúns clubs de fútbol e por todas as persoas que acoden ás
actividades programadas alí pola ANPA e polo Departamento de Deportes sexa
acondicionada como unha instalación deportiva. Para iso é necesario dotala, polo menos de
vestiarios, aseos e duchas, da iluminación adecuada, dos equipamentos necesarios para a
realización das diferentes prácticas deportivas. Ademais é preciso impermeabilizala para evitar
a humidade e inundacións que actualmente sofre.
Debate:
A Srª. Concelleira Diéguez González sinala que ó Sr. Alcalde non lle preocupa o
endebedamento do Concello e tampouco a situación do Colexio da Ramallosa, vostede vive
despreocupado, pero a todos os pais que teñen nenos no colexio sí lles preocupa e a mín
tamén e levo moitos anos preocupada por isto; falo dun colexio que está a 50 metros e ó lado
hai unha pista cuberta, teño entendido que o concello é o que se ocupa do mantemento dos
colexios de infantil e primaria, que os nenos nas horas libres poden quedar dentro ou ir ó
patio cuberto, ¿que se encontran? unha piscina, ¿quen é o responsable de facer iso? o
Concello, e polo tanto o Alcalde. Outra opción que teñen é ir a un pavillón que di o Sr.
Alcalde no Metropolitano que xa ten feitas as obras que pide o BNG, que o BNG non pide
unha piscina, pide que se faga unha obra correctamente, porque está todo encharcado, o BNG
pediu uns aseos, pero non o que se fixo, que non sei se pretenden facer uns aseos
subterráneos, e remata sinalando que o patio cuberto é de titularidade municipal e o
responsable de estar como está é vostede.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que compartimos a denuncia do BNG, e gustaríame que
vostede Sr. Alcalde recoñecera que ese pavillón é de titularidade municipal. O Alcalde
resposta que non o sei, no teño datos aquí; engade o Sr. Concelleiro que posto que é
municipal a responsabilidade do mantemento é súa, ben é certo que na Xunta de Goberno do
23.06.2006 vostedes aprobaron o expediente de contratación por 28.000 euros subvencionado
pola Deputación, ¿que pasou con eses cartos? porque se 28.000 se gastaron con aquelo que
fixeron alí preocúpome doblemente, ¿cal foi a empresa? ¿Conrefu?.
O Sr. Alcalde sinala que non teño datpos aquí; engade o Sr. Concelleiro que comezan as
obras e de repente se paralizan, creo que hai que solucionar o problema xa, debía de facer un
estudio de viabilidade técnica dese edificio para ver que se pode facer.
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Engade que o PSG-PSOE presentou unha moción en abril de 2006 onde pedían un
polideportivo para toda a zona de Cacheiras que foi rexeitada por vostedes e remata sinalando
que dado o risco que conleva para moitos cativos debe facelas urxentemente.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que eu son partidario de que todos os centros
escolares estén nas mellores condicións e o Concello está a gastar moito en materia educativa,
pero non estou de acordo con iso de que se pida que o Concello faga o que ten que facer á
Consellería, que o Concello fai máis do que lle corresponde en tema de mantemento, que en
Calo a Consellería ten que cambiar as tuberías porque non pode cargarse con todos os gastos
ó Concello para que estén ben, e aí doulle a razón pero nós non podemos asumir todos os
gastos dos colexios, que o 80% das cousas son competencia da Consellería; eu estou de
acordo en que hai que amañalo pero a ver se temos que pedir un crédito e despois votan que
non.
A Srª. Concelleira Diéguez González sinala que a moción non é sobre os colexios, é sobre o
pavillón deportivo muncipal, que non ten aseos; se fan obras como as que fixeron mellor que
non fagan nada, engade que o Sr. Alcalde nunca se preocupou deste sitio pero un día pediu
unha subvención e déronlle unha subvención de 28.000 euros e déronlle prazo pero olvidouse
e quince días antes do 31 de outubro o BNG di que fan falta baños e rapidamente fan uns
baños subterráneos, ¿que pasou coa subvención da Deputación?.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que unha cousa é a obriga de mantemento e outra as
posibilidades de cooperación, que nos colexios de primaria e infantil a Consellería esixe que
os terreos se poñan a súa disposición, pero a titularidade é do Concello e o mantemento e as
instalacións son por conta do Concello, outra cuestión é a cesión de terreos.
Engade o Sr. Concelleiro que o pavillón é municipal e a obriga de mantemento é municipal,
non terxiverse Sr. Parajó, eu creo que vostede isto o sabe, ¿que pasou coa subvención?, e
remata sinalando que deben amañalo urxentemente.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que eu estaba a falar dos colexios, non do pavillón e
que se amañará cando se poida.
O Sr. Alcalde sinala que creo que a relación desde o equipo de goberno cos centros
educativos para amañar os centros é diaria, pregunta a Secretaría se a obra sacouse a
concurso, por Secretaría se informa que non, que foi un procedemento negociado que non
chegou a rematarse e despois foi encargada pola Alcaldía como contrato menor de obras.
Engade o Sr. Alcalde que está feita a obra pola subvención, certificada e xustificada ante a
Deputación, e que cando vostedes presentan a moción xa estaban a facerse os vestiarios e que
se hai auga será como nalgunhas casas particulares estes días de tormentas e se ten
deficiencias se solucionarán, que o outro día urxentemente mandouse a reparar as uralitas.
Votación e resultado:
Sometida a votación a moción dictaminada dáse o seguinte resultado:
Votos a favor:8, dos grupos municipais do BNG(4) e do PSG-PSOE(4).
Votos en contra:9, dos grupos municipais do PP(8) e Mixto(1).
Abstencións:0.
O Sr. Concelleiro Noriega Sánchez sinala que en explicación de voto quere advertir de
posibles irregularidades na certificación.
Queda rexeitada a moción.
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9º) MOCIÓN DO PSG-PSOE SOBRE PROBLEMAS QUE EN MATERIA DE
SANEAMENTO AFECTAN A DIVERSOS LUGARES DA PARROQUIA DE CALO
COMO A PEDREIRA, VILAVERDE, RIOTINTO, BALCAIDE, ETC.
Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, dáse lectura ó dictame da Comisión Informativa de
Obras e Servizos.
Dada conta directamente da moción dictaminada que ten o seguinte contido:
Exposición de motivos:
Ó longo do que vai de lexislatura, foron varias as iniciativas presentadas polo Grupo Socialista
con propostas para solucionar os problemas da rede de saneamento en todas as parroquias do
Concello de Teo en xeral e na de Calo en particular.
Comezando por unha moción xenérica presentada en setembro de 2004, que propoñía a
elaboración dun Plan integral para as redes municipais de saneamento e auga e para a
recuperación das canles fluviais, fontes e mananciais do Concello de Teo, o Grupo Socialista,
no caso concreto dos lugares de Osebe, Vilaverde, Riotinto e A Pedreira, na parroquia de San
Xoán de Calo levou adiante varias iniciativas no ámbito específico do saneamento, das que
agora salientamos os seguintes:
- Proposta de solución definitiva ós problemas da rede de saneamento en Osebe (Calo)
(04/04/05).
- Proposta de solución definitiva ós problemas da rede de saneamento da Pedreira (Calo)
(04/04/05).
- Proposta de solución definitiva ós problemas da rede de saneamento en Vilaverde (Calo)
(04/04/05).
- Moción urxente con proposta para corrixir de forma urxente a obra realizada para a
condución da tubeira do saneamento que atravesa o regato de Rio Tinto – Calo (21/07/05).
- Proposta para corrixir de forma urxente a obra realizada para a condución da tubeira do
saneamento que atravesa o regato de Rio Tinto – Calo (26/07/05).
- Xuntanza da Comisión de Obras para debater e aprobar se procede a proposta para levar a
cabo, sen máis dilación as obras de soterramento da tubeira de saneamento que cruza o regato
de Rio Tinto (17/03/06).
Ademais, estas propostas foron precedidas e/ou acompañadas en moitos casos de escritos
asinados polos/as veciños/as da zona afectada nos que chamaban a atención dos graves
problemas que tiñan coa rede de saneamento.
O preocupante do caso é que en todas as ocasións, as propostas socialistas foron rexeitadas
nas distintas sesións plenarias polos grupos políticos do goberno municipal de Teo. E o máis
grave, se cabe: despois de meses, e mesmo anos, os problemas seguen sen arranxarse, a pesar
dos moitos simulacros e falsas promesas que se viñeron prodigando por parte dos
mandatarios municipais.
Así atopámonos con que a estas alturas:
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- En Osebe, as casas existentes preto da antiga estación do tren, fronte ó Bar Moar seguen sen
sumidoiros (moción socialista: 04/04/05).
- Na Pedreira, ó longo da estrada de Biduído, o tubo da rede de saneamento segue inoperativa
para a veciñanza do Concello de Teo (hai informacións fidedignas de que os/as veciños/as de
Ames xa están enganchados a esta rede), a pesar de que hai máis de tres anos pagaron 600,98
euros por un servizo do que aínda hoxe non gozan (moción socialista: 04/04/05).
- Un caso parecido ocorre na aldea de Vilaverde: aquí tamén, os veciños/as pagaron o servizo
e unha parte importante do lugar non o teñen, porque no deseño do trazado e na súa
execución, cometéronse graves erros técnicos difíciles de solucionar. É o caso daquela
solución pintoresca do alcalde Armando Blanco de “ou subimos a aldea, ou baixamos o río”
(moción socialista: 04/04/05).
- En Rio Tinto fíxose unha obra aberrante para cruzar o curso do río coa condución da rede
de sumidoiros, ata que Augas de Galicia, trala previa denuncia do Grupo Socialista,
ordenoulle ó Concello de Teo derrubala e facer outra obra nova. Desde agosto de 2005, o
Concello de Teo tiña un prazo dun mes para facer as novas obras: desde aquela pasou máis
dun ano e non se fixo nada, e hoxe as augas fecais estanse vertendo directamente a este
regato (mocións socialistas: 21/07/05, 26/07/05 e 17/03/06).
- Igual ocorre co paso da rede xeral de saneamento no mesmo río Tinto á altura da ponte da
Pedreira, na estrada da Deputación: tamén aquí hai vertidos directamente ó río porque as
autoridades de Teo aínda non realizaron as obras necesarias.
- En Balcaide, levouse o saneamento no marco do POS 2005, mais varias casas quedaron sen
servizo e, tamén, por razóns descoñecidas tampouco se executou a conexión á rede xeral.
Resultado: vertidos de augas residuais e fecais directamente ó río.
- Por último, as autoridades ambientais galegas veñen de abrir un expediente sancionador ó
Concello de Teo por “vertido de augas residuais urbanas nun regato que vai entubado pola
N-550” na zona de Ameneiro, á altura da cristalería, no cruce da estrada de Texexe coa
estrada xeral N-550.
En definitiva, estamos diante dun panorama desolador, con graves prexuízos para os cidadáns
e repercusións alarmantes no eido ambiental. E todo pola desidia, falta de planificación e
carencia de vontade política que, de maneira reiterada veñen amosando os rexedores teenses
na súa acción de goberno, tanto nesta como noutras materias da súa competencia.
ACORDO:
Porén, o Grupo Municipal Socialista, co fin de atallar dunha vez todos estes atrancos e de
conseguir a disposición do goberno municipal de Teo para que aborde con afán resolutivo e
decidido a solución desta problemática na medida que o vaian permitino os recursos
económicos municipais, insta ó alcalde Armando Blanco e ó seu goberno a que, coa maior
prontitude posible:
1. Execute as obras pendentes da rede de saneamento na zona próxima á antiga estación do
tren en Osebe (casas fronte ó Bar Moar), en Vilaverde (casas da aldea sen servizo), Riotinto
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(soterramento dos tubos), Balcaide (casas que quedaron fóra da rede) e A Pedreira (tubo na
ponte da estrada da Deputación).
2. Tome as decisión pertinentes a través das solucións técnicas adecuadas para que, antes de
que remate este ano, a veciñanza do lugar da Pedreira, ó longo da estrada de Biduído, e os de
Balcaide poidan conectar as súas vivendas á rede xeral do sistema de sumidoiros.
3. Responder ó requirimento dos organismos ambientais autonómicos sobre o vertido de
augas residuais urbanas a dominio público hidráulico” na zona de confluencia das estradas de
Texexe e a N-550, a través da elaboración do correspondente informe sobre os feitos (análise
das augas, orixe das mesmas, etc.) e acompañalo das medidas correctoras que se pretendan
impulsar para solucionar o asunto.
Debate:
O Sr. Alcalde sinala que votarán en contra porque isto non é unha moción, sería un rogo, e
sinala que estamos pendentes dos permisos, que onte chegou un de Augas de Galicia e xa
estamos nelo porque están facéndose as obras.
O Sr. Concelleiro Conde Tarrío sinala que recorde vostede que hai xente que leva pagados
desde fai tres anos e aínda non lle permitiron conectarse, que levamos bastante tempo falando
da problemática do saneamento moitas veces motivado polo clamor popular, que ó lado da
miña casa existe unha urbanización de Mahía con servizos e o resto non os teñen, que sobre
este tema fixemos varias propostas e vostedes non fixeron caso dando as respostas súas de
sempre, e hoxe en día, todas aquelas casas seguen sen sumidoiros, na Pedreira pagan 600
euros e non hai ninguén que lle obrigue á empresa a darlles servizo, en cambio os de Ames sí.
Engade que vostedes lle quitan a merda a uns veciños e a tiran ó río, iso é o unico que fan, e
que ten vostede un expediente sancionador de Augas de Galicia, ¿que pasou para que catro
casas quedaran sen saneamento?.
O Sr. Concelleiro Sisto Edreira sinala que deixaron catro casas para facer outro contrato e
outro chanchulliño, que nós estamos absolutamente de acordo coa moción, ¿por qué
estiveron esperando polo permiso de Augas de Galicia cando en Pontevea non e se fixo o que
se quiso?.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que coñezo perfectamente estes sitios e os problemas
que teñen; engade que no problema de Vilaverde hai autorización de Augas de Galicia e hai
que facer unha ponte e a señora non deixa pasar e Augas de Galicia dixo que senón eles
mesmos expropiaban, pero dixémoslle que estabamos intentando arreglalo polas boas.
Na Pedreira solicitouse o permiso a Augas de Galicia no ano 2003 e mandaron o permiso
estes días, desde o ano 2003.
O de Moar sabe vostede que intentou levarse por abaixo e hai problemas, polo que irá por
diante e os sotos quedan sen recoller.
O Sr. Castroagudín Valladares sinala que no tema de Rio Tinto fíxenlle caso e despois
denúncianme, que está o proxecto alí desde fai seis meses e seguimos esperando e que a
denuncia que había era por obra mal feita, non por botar merda ó río, e remata sinalando que
vaise facer.
O Sr. Concelleiro Conde Tarrio sinala que Sr. Castroagudín non diga vostede cousas raras,
fixeron unha presa de castores, unha barbaridade, e despois o rectificaron e avisámoslles, e
coas primeiras chuvias apareceu na estación de Osebe.
17

Votación e resultado:
Sometida a votación a moción dictaminada dáse o seguinte resultado:
Votos a favor:8, dos grupos municipais do BNG(4) e do PSG-PSOE(4).
Votos en contra:9, dos grupos municipais do PP(8) e Mixto(1).
Abstencións:0.
Queda rexeitada a moción.
10º) MOCIÓN DO PSG-PSOE SOBRE O PROBLEMA XENERADO COAS
DEFICIENCIAS NA RECEPCIÓN DO SINAL DE TV.
Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, dáse lectura ó dictame da Comisión Informativa de
Obras e Servizos.
Dada conta directamente da moción dictaminada que ten o seguinte contido:
Exposición de motivos:
Un dos problemas que máis está a afectar á grande xeneralidade da nosa veciñanza é o da
deficiente recepción do sinal de TV.
Isto está a provocar que en múltiples e variados puntos da xeografía do noso concello non se
reciban as imaxes de varias cadeas ou se faga con numerosas interferencias e atrancos.
Moitos cidadáns xa trasladaron as súas queixas de xeito reiterado ás autoridades municipais,
sen que se observara o máis mínimo movemento para atopar unha solución nin sequera
parcial ó problema. Máis ben todo o contrario: o problema agudízase na medida en que
novos/as veciños/as veñen a instalarse ó noso concello e, de súpeto, advirten que reciben o
sinal de TV con dificultades ou a reciben de forma incompleta e restrinxida a certas cadeas.
Obviamente a todos nos resulta este fenómeno inexplicable en pleno século XXI, nun
concello de máis de 17.000 habitantes e lindeiro coa capital de Galicia. O Grupo Municipal
Socialista, en diferentes ocasións tamén, xa puxo de manifesto a súa preocupación por esta
cuestión a través de diversas mocións nas que se formulaban asuntos relacionados coas
diversas parroquias ou lugares e/ou entidades de poboación do noso Concello.
En calquera caso, e como xa dixemos, ata o de agora nin se percibiu unha mellora substancial
do asunto, nin sequera parece albiscarse no horizonte inmediato unha iniciativa do goberno
municipal disposta a encaralo coa suficiente determinación.
Neste intre, e que se saiba, consta a existencia dun repetidor instalado en Montouto,
propiedade de RETEGAL, que, desde hai moi pouco ampliou a súa cobertura de emisión en
dixital, e unha antena en Rarís de propiedade municipal practicamente inoperativa.

En todo caso, o que é certo é que a emisión da televisión terrestre con tecnoloxía analóxica
presenta moitísimas deficiencias e a de tecnoloxía dixital necesita de máis equipamentos
suplementarios redistribuidores do sinal para darlle cobertura a toda a poboación de Teo.
Ademais compre lanzar, desde as instancias municipais, campañas informativas para que os
cidadáns, de aquí a tres anos (prazo no que se vai xeneralizar definitiva e exclusivamente a
emisión dixital) se vaian incorporando a esta tecnoloxía dixital.
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Agora, neste senso, a Secretaría Xeral de Comunicación da Xunta de Galicia vén de publicar
unha Resolución, de 13 de setembro de 2006, pola que se convocan subvención ós concellos
para realización de estudos técnicos e para dotación de equipamentos para o establecemento
de infraestruturas de difusión de baixa potencia en rede de frecuencia única no marco do
servizo de televisión dixital terrestre.
Con esta Resolución preténdese facilitar o despregamento de infraestrutura de difusión da TV
dixital terrestre no ámbito dos concellos que vaian prestar este servizo e, consecuentemente,
dotalos dunhas medidas de apoio que incentiven a implantación dos novos servizos da TV
dixital.
A mencionada Secretaría Xeral de Comunicación convoca dúas liñas de subvencións ós
concellos:
1. Unha, dirixida a apoiar a realización de estudos técnicos de cobertura, a planificación de
novas instalacións ou a realización de proxectos técnicos de telecomunicacións.
2. Outra, destinada á dotación de equipamentos para o establecemento de infraestruturas de
difusión de baixa potencia en rede de frecuencia única de TV dixital terrestre e a certificación
de instalación, no marco de despregamento de infraestruturas de difusión do servizo de TV
dixital terrestre.
En definitiva, o obxectivo destas subvencións son, por unha banda, incentivar a iniciativa
local para a realización de estudos, plans e proxectos técnicos de telecomunicación, e pola
outra, estimular a adquisición de equipamentos para o establecemento de infraestruturas de
difusión de baixa potencia en rede de frecuencia única de TV dixital terrestre, segundo o
disposto no Real Decreto 944/2005 do 29 de xullo, que especifica as condicións que deben
cumprir os concellos na súa iniciativa local de extensión de cobertura de sinal de TV.
ACORDO:
Porén, o Grupo Municipal Socialista de Teo, ademais de denunciar a anómala situación que se
vén arrastrando desde moito tempo atrás na recepción do sinal de TV na maioría do Concello
de Teo, motivada en gran medida pola deixadez e desidia do goberno municipal, insta ó
alcalde Armando Blanco e ó seu grupo de goberno a:
1. Facer un estudo exhaustivo e rigoroso da problemática xerada coa deficiente recepción do
sinal de TV en Teo.
2. Adoptar as medidas pertinentes (económicas, administrativas, técnicas, etc.) para
solucionar o problema no máis curto prazo de tempo posible.
3. Acollerse á convocatoria de axudas da Secretaría Xeral de Comunicación da Xunta de
Galicia, tanto na súa modalidade A (achegas para realizar estudos técnicos) como na súa
modalidade B (achegas para levar a cabo a instalación de equipamentos).
4. Organizar campañas informativas para que os cidadáns vaian adoptando progresivamente a
tecnoloxía dixital, xa que de aquí a tres anos será o único sistema de emisión operativo. A
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tecnoloxía dominante na actualidade, a analóxica, vai desaparecer definitivamente no ano
2009.
Debate:
O Sr. Concelleiro Rego Jorge sinala que estamos ante un problema reiterado, é un problema
dun concello de máis de 17.000 habitantes lindeiro coa capital de Galicia, problema
denunciado polos veciños e polos grupos da oposición e vostede non fixo nada, engade que a
televisión analóxica presenta moitísimos atrancos de recepción en todo o Concello e a dixital
terá máis difícil solución e que será a televisión do futuro.
O Sr. Concelleiro Noriega Sánchez sinala que a imos aprobar, que é unha demanda da
cidadanía e do BNG desde hai anos, que hai zonas con servizo claramente deficiente, que non
vivimos nun concello pirenaico e que non falamos de novas tecnoloxías, de internet, senón do
sinal da televisión.
O Sr. Concelleiro Rego Jorge pregunta, ¿acolléronse ás subvencións da Consellería?
O Sr. Concelleiro Noriega Sánchez sinala que ¿que lle custa responder Sr. Alcalde?, para
poder facer debate, que é unha alteración dun debate democrático.
O Sr. Alcalde sinala que non apoiaremos a moción, engade que a deficiente sinal é pola
orografía do concello e instalaronse microrreemisores e a nova torre instalouse en Montouto e
tamén en dixital, que Teo é un dos primeros xunto con Santiago en emitir en televisión dixital
terrestre e que se pediron axudas pola encargada da televisión en Teo, polo tanto votaremos
en contra porque iso xa está feito.
Votación e resultado:
Sometida a votación a moción dictaminada dáse o seguinte resultado:
Votos a favor:8, dos grupos municipais do BNG(4) e do PSG-PSOE(4).
Votos en contra:9, dos grupos municipais do PP(8) e Mixto(1).
Abstencións:0.
Queda rexeitada a moción.
11º) MOCIÓN DO BNG SOBRE O CAÓTICO FUNCIONAMENTO DO SERVIZO DE
CORREOS NO CONCELLO.
Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, dáse lectura ó dictame da Comisión Informativa de
Obras e Servizos.
Dada conta directamente da moción dictaminada que ten o seguinte contido:
Despois de numerosas iniciativas municipais promovidas polo BNG, que mesmo acadaron o
consenso de todas as forzas políticas, a amarga realidade é que o servizo postal deteriórase
cada día máis, chegando a situacións verdadeiramente alarmantes nalgunhas zonas. Así,
algúns empresarios vense na obriga de acudir cada un ou dous días á propia oficina a retirar o
seu correo, peza clave para o funcionamento de moitas empresas.
A Sociedad Estatal Correos y Telégrafos Sociedad Anónima está reformando as instalacións e
oficinas nos concellos da comarca con criterios que priman só o interese económico, mentres
se ignora abertamente o interese social. Desde o punto de vista empresarial é absolutamente
lexítimo, pero consecuentemente –como representantes dos cidadáns- debemos esixir á
empresa o cumprimento da lei, e demandar a oferta de servizos que a empresa se compromete
a cumprir cando un cidadán paga para enviar unha carta. Non se pode estar ó mesmo tempo
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reclamando apoio municipal para manter oficinas a custe cero e actuar como empresa privada
cando se trata de negociar servizos básicos.
A Directiva 96/67/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 15 de decembro de 1997, xa
alertaba sobre as consecuencias dun deficiente servizo nas zonas rurais, “posto que as rexións
que non se benefician de servizos postais de calidade suficiente atópanse desfavorecidas no
que se refire tanto ós seus envíos de correspondencia como á distribución de mercancías”, e
estipulaba especificamente que, como mínimo, “os provedores do servizo universal garantan
todos os días laborables, e polo menos cinco días por semana, unha recollida e unha
distribución ó domicilio de cada persoa física ou xurídica”.
Esta Directiva Comunitaria foi recollida polo dereito español na Lei 24/1998, de 13 de xullo
(Lei do servizo postal universal e de liberalización dos servizos postais). Esta lei, no artigo
17.2, faculta ó Goberno para fixar, mediante Real Decreto, os parámetros de calidade para a
prestación do servizo postal universal, esixindo, en todo caso:
“... polo menos unha recollida nos puntos de acceso que se determinen, e unha entrega na
dirección postal de cada persoa física ou xurídica, todos os días laborables e, como mínimo,
cinco días á semana”.
Por outra banda a Lei 24/1998 atribúe a obriga de prestar o servizo postal universal á Entidade
Pública Empresarial Correos y Telégrafos, hoxe Sociedad Estatal Correos y Telégrafos
Sociedad Anónima. Esta empresa ten, polo tanto, unhas obrigas mínimas que, no Concello de
Teo, estanse a incumprir sistematicamente ó non garantirse o reparto diario a toda a veciñanza
(tanto no medio rural como nas zonas urbanas).
Esta situación supón un claro atranco para o desenvolvemento e un freo para o progreso
provocando un efecto discriminatorio co resto dos usuarios do Estado español e da
Comunidade Europea. Aínda máis, supón o mantemento dunha situación ilegal e dun
manifesto incumprimento do contrato que se establece no momento no que un cidadán
deposita unha carta ou un paquete e paga para que se reparta nunhas condicións claramente
estipuladas pola citada Lei 24/1998.
Tendo en conta o anteriormente exposto, o Grupo Municipal do BNG de Teo propón ó Pleno
a adopción do seguinte ACORDO:
1. Esixir da Xefatura da Zona 1ª da Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos Sociedad
Anónima (que abrangue toda Galicia), o cumprimento das Directivas europeas e, moi
especialmente, da Lei 24/1998, que establece a recollida e o reparto todos os días laborables e,
como mínimo, cinco días á semana, concedendo o prazo límite dun mes para que a situación
se resolva (dado que xa levamos tres anos coas mesmas reclamacións e negociacións
infrutuosas).
2. Instar á Consellaría competente e ó Ministerio responsable para que avalen esta esixencia
legal diante da Empresa Sociedad Estatal Correos y Telégrafos.
3. Demandar, así mesmo, da Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, o mantemento dunhas
instalacións dignas no Concello de Teo para a atención ó público e para o uso dos seus
traballadores.
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4. No caso de que no prazo dun mes o servizo non se regularice nas condicións fixadas pola
lei, o Concello promoverá e coordinará a presentación dunha denuncia xudicial colectiva dos
veciños afectados contra a Sociedad Estatal Correos y Telégrafos. Con este obxectivo
informará, asesorará, facilitará os trámites e asumirá os custos da representación legal dos
afectados, estudando a viabilidade de exercer, tamén directamente e como institución pública,
unha demanda legal.
Debate:
Tras pequeno debate entre os grupos se acepta polo grupo do BNG a emenda in voce
presentada pola Alcaldía no senso de que onde se dí un mes debe establecerse un prazo de
catro meses.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que hai un Real Decreto de servizos postais e que no
artigo 32 establece unhas obrigas municipais que non se están a facer polo Concello.
O Sr. Alcalde sinala que a numeración das rúas depende da aprobación do Plan xeral e
mentras non vai facerse.
Votación e resultado:
Sometida a votación a moción dictaminada coa emenda in voce da Alcaldía, dáse o seguinte
resultado:
Votos a favor:17, dos grupos municipais do PP(8), BNG(4), PSG-PSOE(4) e Mixto(1).
Votos en contra:0.
Abstencións:0.
Queda aprobado por unanimidade o seguinte acordo:
1º) Esixir da Xefatura da Zona 1ª da Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos Sociedad
Anónima (que abrangue toda Galicia), o cumprimento das Directivas europeas e, moi
especialmente, da Lei 24/1998, que establece a recollida e o reparto todos os días laborables e,
como mínimo, cinco días á semana, concedendo o prazo límite de catro meses para que a
situación se resolva (dado que xa levamos tres anos coas mesmas reclamacións e
negociacións infrutuosas).
2º) Instar á Consellaría competente e ó Ministerio responsable para que avalen esta esixencia
legal diante da Empresa Sociedad Estatal Correos y Telégrafos.
3º) Demandar, así mesmo, da Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, o mantemento dunhas
instalacións dignas no Concello de Teo para a atención ó público e para o uso dos seus
traballadores.
4º) No caso de que no prazo de catro meses o servizo non se regularice nas condicións
fixadas pola lei, o Concello promoverá e coordinará a presentación dunha denuncia xudicial
colectiva dos veciños afectados contra a Sociedad Estatal Correos y Telégrafos. Con este
obxectivo informará, asesorará, facilitará os trámites e asumirá os custos da representación
legal dos afectados, estudando a viabilidade de exercer, tamén directamente e como
institución pública, unha demanda legal.
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12º) MOCIÓN DO PSG-PSOE SOBRE PROPOSTA RELATIVA ÁS DEFICIENCIAS DO
SERVIZO DE RECOLLIDA DE LIXO.
Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, dáse lectura ó dictame da Comisión Informativa de
Obras e Servizos.
Dada conta directamente da moción dictaminada que ten o seguinte contido:
As evidentes repercusións negativas que as deficiencias do servizo de recollida de lixo seguen
a producir na vida cotiá dos nosos cidadáns, obriga a que, de novo, haxa necesidade de volver
a tratar este tema co fin de buscar solucións efectivas urxentes.
Con motivo da suba das taxas de recollida de lixo e á vista dos sistemáticos e gravísimos
incumprimentos do contrato por parte da empresa adxudicataria do servizo, o Grupo
Socialista xa presentara unha moción na que pedía literalmente:
1. Anular e deixar sen efecto o contrato de subarrendo que a empresa GESECO asinou con
Manuel Sobredo Miranda / Manuel Sobredo S.C. / Manuel Sobredo S.L.
2. Denunciar o contrato de Servizo de recollida de lixo, limpeza viaria e xardinería
adxudicando á empresa GESECO, e proceder á súa rescisión en base ó disposto no artigo 111
do Real Decreto Lexislativo 2/2000, de 16 de xuño, polo que se aproba o texto refundido da
Lei de contratos das administracións públicas.
A pesar desta iniciativa e das reiteradas queixas veciñais, o problema do servizo de recollida
de lixo, moi lonxe de arranxarse foise agravando, ata chegar a situacións que hoxe podemos
cualificar de insostibles na medida en que supoñen unha diminución significativa na calidade
de vida da cidadanía teense.
Así, os atrancos estruturais que se viñan arrastrando desde o pasado, ligados directamente ós
incumprimentos das empresas adxudicatarias, coa complicidade inexplicable do grupo de
goberno, véñense a sumar hoxe os problemas derivados da inadecuada resposta por parte das
entidades competentes ás demandas veciñais multiplicadas polo crecemento poboacional do
noso concello. É dicir, aumentan as demandas do servizo (máis colectores, máis recollida
selectiva de lixo, máis frecuencias de recollida, máis limpeza, máis papeleiras, etc.) na medida
de que se incrementa a poboación, e, por parte das autoridades municipais non se toman as
decisións pertinentes para afrontar estes retos na súa xusta dimensión.
Así, pódese constatar o lamentable espectáculo que presentan os puntos de recollida de lixo e
os colectores en case todos os lugares do Concello, absolutamente rebordados de lixo e
outros desperdicios e, en moitos casos totalmente deteriorados. É máis, hai constancia tamén
de que algún dos camións de recollida ten que facer nalgúns casos dobre ruta porque está a
recoller nos últimos meses máis do dobre da tonelaxe de lixo do que recollía hai certo tempo.
Un exemplo: das 10 ou 12 toneladas de lixo que un dos camións da ruta de Calo viña
recollendo os luns pasou agora a máis de 20.
En troques, como xa dixemos, o número de colectores, o estado dos mesmos, as frecuencias
de recollida, en definitiva, a calidade do servizo en xeral, non medrou na mesma proporción,
nin sequera conseguiu superar con éxito as deficiencias de partida vinculadas a un mal
contrato e a unha peor observancia do mesmo. E hoxe o problema afecta a practicamente
todo o termo municipal.
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ACORDO:
Porén, o Grupo Socialista, sen renunciar á nosa proposta anterior de rescisión de contrato coa
empresa actualmente adxudicataria como fórmula principal para abordar a solución do
problema dunha maneira integral e eficiente, á vista dos feitos e do incremento progresivo do
deterioro do servizo de recollida de lixo, ademais de chamar de novo a atención sobre esta
grave problemática, insta ó goberno municipal de Teo a que, polo menos:
1. Leve a cabo con urxencia un estudo técnico serio e rigoroso sobre as auténticas
necesidades de recollida de lixo na actualidade en Teo.
Cumpriría, asemade, facer un estudo prospectivo de necesidades a curto, medio e longo prazo
en función das expectativas de crecemento do concello, e prever, consecuentemente, accións
que respondan con eficiencia a eses supostos.
2. Incremente o número de colectores (de restos orgánicos, papel e vidro), mellore os seus
emprazamentos, amplíe a recollida selectiva de lixo e aumente as frecuencias de recollida
selectiva de lixo e aumente as frecuencias de recollida, así como o número de papeleiras, ata
satisfacer as auténticas demandas actuais dos cidadáns de Teo.
3. Organizar campañas de información e sensibilización cidadás sobre a xeración de lixo,
recollida selectiva, etc.
4. Obrigar a dispor de colectores especiais para almacenar eses desperdicios a determinados
establecementos comerciais que xeran grandes cantidades de residuos orgánicos que
provocan cheiros e sucidade. Asemade, cumpriría tomar medidas para que no contorno
inmediato deses espazos non se produzan vertidos ou depósitos de materiais orgánicos.
5. Faga cumprir á empresa adxudicataria determinadas cláusulas que figuran no seu contrato
como:
- Campañas anuais de conciencia cívica.
- Varridos e baldeos manuais e mecanizados (con máquina varredora-aspiradora) de calzados,
beirarrúas e vías.
- Plans especiais de limpeza de sábados, domingos e festivos.
- Creación do Servizo de Urxencias.
- Mantemento do mobiliario urbano de parques e xardíns.
- Posta en funcionamento do “teléfono verde”.
- Mellora da limpeza das zonas axardinadas.
- Incremento da frecuencia dos lavados e desinfeccións do colectores.
- Tarefas de recebado con áridos en camiños e paseos.
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- Aumento do cadro de persoal do Servizo de Xardineiros nos termos das súas obrigas
contractuais...
6. Inmediata posta en funcionamento do Punto Limpo da Lagoa.
Debate:
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que un Concello de case 20.000 habitantes, a 3 qm. da
capital de Galicia presenta un estado lamentable que acreditan estas fotografías; con
anterioridade rexeitaron unha moción presentada polo PSG-PSOE e meses despois vése que
os resultados son cada vez peores, que non é de recibo que os veciños paguen as taxas, que
están dispostos a pagar, pero piden que haxa contrapartidas do goberno municipal e do
servizo de recollida de lixo, que sexa de calidade, que comprobamos que estase a agravar, se
había unhas carencias de incumprimentos sistemáticos, non só non se arranxaron, senón que
empeoraron, medra a poboación e o servizo vai a peor; engade que hai un contrato moi malo
e hai unha falta de resposta ó medre da poboación e remata sinalando que hai
incumrprimentos reiterados do contratista.
O Sr. Concelleiro Iglesias Villar sinala que no 2004 o BNG presentou unha moción para a
xestión da recollida de lixo en Teo cuxa poboación estaba a medrar; neste momento sobre
todo na zona rural deixouse de empregar a materia orgánica, hai unha falta de confianza entre
o servizo e os veciños, e nós apoiaremos a moción; engade que damos un espectáculo
lamentable en toda a comarca, que hai que revisar o contrato, que o ano pasado houbo un
aumento sen que se precisaran as contraprestacións, e remata sinalando que os veciños como
pagan desde o ano pasado están no seu dereito de esixir un bo servizo.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que o tema da recollida do lixo é un problema
delicado, e é galego, non só de Teo; engade que é difícil porque cando se recollen
voluminosos incluso ata final de mes ó terceiro día os botan en calquera sitio, e esperamos
coller a algún que deixa colchóns. En canto á recollida estou de acordo en que hai que
mellorala, agora coas xestións que o Alcalde está a facer coa empresa espero que se mellore.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que vostedes son cómplices dos incumprimentos da
empresa, que nos está a tomar o pelo.
O Sr. Alcalde sinala que o importe da taxa púxose na Mancomunidade, onde hai
representantes de gobernos de distintos partidos, é foi de 60 euros, e nós a partimos e por
facer un ben ós veciños fomos criticados por vostedes por baixar a 30 euros onde non se
recolle todos os días, e remata sinalando que estase en negociación coa empresa no relativo a
contedores e persoal.
Votación e resultado:
Sometida a votación a moción dictaminada dáse o seguinte resultado:
Votos a favor:8, dos grupos municipais do BNG(4) e do PSG-PSOE(4).
Votos en contra:9, dos grupos municipais do PP(8) e Mixto(1).
Abstencións:0.
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Queda rexeitada a moción.
13º) MOCIÓN DO PSG-PSOE SOBRE DIVERSAS ACTUACIÓNS NOS LUGARES
TRADICIONAIS DE VILAR, PEDROUSO, AS LAXES E REQUIÁN (PARROQUIA DE
CACHEIRAS).
Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, dáse lectura ó dictame da Comisión Informativa de
Obras e Servizos.
Dada conta directamente da moción dictaminada que ten o seguinte contido:
A falta de planificación nos seus investimentos por parte do goberno municipal, en gran
medida explicada pola carencia de modelo de municipio que os inspire, fai que en ocasións se
acometan obras sen criterio dentro dun esquema de actuación dilapidadora de fondos
públicos, e noutras, que moitos núcleos de poboación do noso concello sexan
sistematicamente esquecidos e que, polo tanto, as súas infraestruturas básicas sufran un
deterioro progresivo por falta de atención regular.
Este é o caso, como outros moitos, dos lugares tradicionais de Pedrouso, Vilar, As Laxes e
Requián, na parroquia de Cacheiras.
Ademais resulta incomprensible tanta desatención e abandono porque, non só os veciños de
forma reiterada fixeron as oportunas reclamacións ó longo destes últimos anos, senón que o
Grupo Socialista tamén formulou infrutuosamente diferentes iniciativas demandando
actuacións concretas como as que, entre outras, se incluíron nunha moción para toda a zona,
denominada Cacheiras oeste (marxe oeste da estrada AC.841, que recolle varios lugares desta
parroquia de Cacheiras) presentada en febreiro de 2004 e que, sorprendentemente, foi
rexeitada polos grupos políticos do alcalde Armando Blanco e Parajó.
Así, no núcleo tradicional de Pedrouso, en concreto, atopámonos coa seguinte situación:
- A estrada que vai a Lamas está nunhas condicións deplorables: a cantidade de buratos e a
dimensión dos mesmos faina practicamente intransitable para os vehículos.
- Unha parte da aldea carece de redes de saneamento e abastecemento, o que provoca
agravios comparativos entre a veciñanza, inexplicables na medida en que non hai moito
tempo que se estendeu a tubaxe no lugar, dando servizo ó resto dos veciños.
- O servizo de recollida de lixo e de limpeza, tamén como na inmensa maioría das zonas do
concello, presenta moitas deficiencias: frecuencias de recollida insuficientes, poucos
colectores, parque sen limpar a pesar de que se avisou ó concello repetidas veces da súa
necesidade, árbores das beirarrúas diante da urbanización Augas Mansas sen limpar, etc.
En canto a Vilar, estes son os seus principais problemas:
- Carece de redes de saneamento e abastecemento. Estas pasan moi próximas a carón dos
límites do lugar.
- O estado da pista interior da aldea e case terceiromundista.
- A pista que une Vilar coas Laxes tamén necesita dunha forte reparación.
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- A sinalización da estrada que discorre paralela entre o núcleo tradicional de Vilar e Augas
Mansas é moi deficiente: non está adecuadamente sinalado o perigoso estreitamento
existente.
- A falta de coidados por parte das autoridades teenses chega a estremos esperpénticos como
que o cartel que sinaliza o lugar está en medio dunha leira apoiada nunha árbore.
Nas Laxes, asemade:
- Non hai auga nin rede de sumidoiros.
- Só hai un colector e non existen colectores de recollida selectiva de lixo. Así mesmo, a
frecuencia de recollida é absolutamente insuficiente.
No que respecta a Requián:
- Dúas casas quedaron sen servizo de saneamento e abastecemento por razóns difíciles de
comprender cando, nas inmediacións, unha casa de familiares do alcalde si o ten. Os veciños
afectados quéixanse da actitude do alcalde polo trato recibido cando, facendo uso dos seus
dereitos como cidadáns, reclamaban educadamente estes servizos.
En todos os casos estamos a falar de lugares tradicionais nas inmediacións de zonas
profusamente urbanizadas en tempos moi recentes. Os veciños e veciñas non alcanzan a
comprender que, cando se acometeron estas obras no seu día por parte da iniciativa privada, o
Concello non aproveitara as mesmas para complementar estas actuacións, dando os servizos
básicos ós cidadáns da contorna.
Se se aproveitara esta oportunidade por parte dos gobernantes teenses, hoxe todos estarían
satisfeitos, as cousas faríanse tecnicamente mellor, e mesmo o concello podería aforrar
moitos cartos.
ACORDO:
Porén, o Grupo Municipal Socialista, insta ó alcalde Armando Blanco a que adopte as
medidas pertinentes para que a través do POS 2007 ou dos créditos extraordinarios que vai
solicitar o concello para obras de infraestrutura se acometan as seguintes actuacións:
- Dotar da rede de saneamento e abastecemento ós/ás veciños/as de Pedrouso e Requián que
aínda non dispoñen destes servizos e levar os mesmos ós lugares de Vilar e As Laxes.
- Levar a cabo obras de reparación nas pistas interiores do núcleo vello Vilar e nas que
comunican Pedrouso con Lamas e Vilar coas Laxes.
- Mellorar sensiblemente o servizo de recollida de lixo incrementando a frecuencia semanal de
recollida, instalando máis colectores, dispoñendo de colectores para a recollida selectiva, etc.
Debate:
O Sr. Alcalde sinala que isto sería un rogo, non unha moción.
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A Srª. Concelleira Riveiro Carro sinala que mentres os veciños o demanden nós seguiremos
presentando as mocións; engade que en O Pedrouso os veciños queren saber cando van ter
auga e rede de sumidoiros; nas Laxes os veciños din que están abandoados polo equipo de
goberno, en Requián vostede sabe a problemática que hai porque tivo unhas palabras cunha
veciña que reclamaba auga e saneamento e só hai dúas casas que non a teñen e a resposta súa
foi cando me dea a gana. O Sr. Alcalde sinala que díxenlle que cando haxa presuposto, e
remata a señora concelleira sinalando que pídolle respecto ós veciños cando van falar con
vostede. O Sr. Alcalde sinala que o meu respecto ós veciños está avalado por todos estes
anos.
O Sr. Concelleiro Noriega Sánchez sinala que discrepamos en cuestións de fondo, pero
votaremos a favor polas necesidades dos veciños que son coñecidas por este grupo.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que antes debatimos sobre obras en moitas partes do
Concello, os do PSG-PSOE votaron a favor e despois no tema do financiamento destas obras
votan en contra, ¿como queren que fagamos todas as obras que pediron?, porque levan máis
de 5.000 millóns das antigas pesetas neste mandato en obras; eu estou de acordo en que hai
que facer obras e con prontitude e sen discriminacións, así se leva o auga onde vive ó Sr.
Rego en Mazas, porque creemos que alí hai problemas graves, pero non se pode levar a todas
as casas e si se poden facer nesa aldea se poden aprobar no presuposto do ano que ven, si se
pode.
A Srª. Concelleira Riveiro Carro sinala que repítolle o da planificación que o PSG-PSOE
reclamoulle moitas veces, que os veciños deben ter información de cando van facerse.
O Sr. Alcalde sinala que os problemas que poidan existir en Cacheiras e en todo o Concello
temos concelleiros que os coñecen; que a rede de alcantarillado de Pedrouso o fixo Mahía á
urbanización e o meu irmán conectou porque lle pasou por diante, e remata sinalando que as
obras dos plans da Deputación non se poden aumentar e que á señora non houbo forma de
convencela.
Votación e resultado:
Sometida a votación a moción dictaminada dáse o seguinte resultado:
Votos a favor: 8, dos grupos municipais do BNG(4) e do PSG-PSOE(4).
Votos en contra: 9, dos grupos municipais do PP(8) e Mixto(1).
Abstencións:0.
Queda rexeitada a moción.
14º) MOCIÓN DO PSG-PSOE SOBRE ESIXENCIA Á CONSELLERÍA DE POLÍTICA
TERRITORIAL DUN PASO ELEVADO MÁIS NA ZONA DE PENELAS SOBRE A
AUTOVIA/VARIANTE DE CACHEIRAS, E UN ESTUDIO TÉCNICO PARA RESOLVER
DEFINITIVA E SATISFACTORIAMENTE CON PASOS ELEVADOS OU OUTRAS
FÓRMULAS AS COMUNICACIÓNS PEONÍS E/OU DE MAQUINARIA AGRÍCOLA Ó
LONGO DE TODO O TRAZADO.
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Pola Alcaldía exponse que existen varios puntos sobre este mesmo asunto polo que sería
conveniente facer unha soa consensuada entre todos os grupos, que se acepta por todos os
grupos, polo que se retira o asunto da orde do día.
15º) MOCIÓN DO BNG SOBRE A NECESIDADE DE ACONDICIONAR DIFERENTES
ESPAZOS PÚBLICOS DO LUGAR DE RIBAS (OZA), ESPECIALMENTE
DEGRADADOS DESPOIS DA CELEBRACIÓN DA FESTA DA XUVENTUDE.
Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, dáse lectura ó dictame da Comisión Informativa de
Obras e Servizos.
Dada conta directamente da moción dictaminada que ten o seguinte contido:
O pasado 20 de outubro de 2006 tivo lugar en Oza a convocada como “Festa da Xuventude”,
organizada polo Concello. Por este motivo, varios membros do equipo de goberno que
participaron na organización da festa acudiron ó lugar de Ribas en numerosas ocasións. Por
desgraza, semella que non advertiron que na entrada do campo leva anos pendente a
construción de beirarrúas, e de que no seu lugar hai un rego cheo de maleza como ben se
observa na fotografía núm. 1.
A propia concelleira que asina esta moción en dúas ocasións (con motivo de dous plenos, tal
como consta nas actas), deu conta do estado deficitario en que se atopaban e da necesidade
de solucionalo.
Parece ser que tampouco se decataron de que a marquesiña na que se refuxian os alumnos/as
do colexio e do instituto carece dos cristais que conforman os laterais, e dun cristal da parte
posterior (foto núm. 2).
Un pouco máis arriba hai un parque infantil de cuxas deficiencias a concelleira xa ten
informado, tamén sen obter resultados.
Pero a circunstancia máis grave que nos move a presentar esta moción é o estado lamentable
no que se atopa o campo onde tivo lugar o evento, e tamén os seus arredores (estrada, parque
infantil, carballeira de Santa Eufemia...). O 1 de novembro, doce días despois da realización
desta festa, as imaxes mostradas nas fotos anexas son unha pequena mostra do que alí
podemos atopar.
Resulta difícil enumerar a cantidade de lixo que alí hai: botellas de cristal e de plástico, cristais
rotos, plásticos, cartóns, trapos, ferros... (fotos 3 e 4). Á beira atopamos un único colector de
lixo cheo ata os topes, que está agardando para ser baleirado desde o día da festa (foto núm.
5).
Esta circunstancia, ademais do evidente efecto antiestético, reviste unha seria perigosidade
para os veciños/as da zona, especialmente por ser habitualmente frecuentada por nenos). Un
inmenso número de lámpadas de festa e vasos rotos continúan polo chan. Ademais de ser un
perigo para a integridade física, supón a degradación dun espazo natural, aspecto que un
organismo público debería ter especial interese en preservar. Lembremos ademais, que o
coidado dos espazos públicos e poñer os medios para evitar o seu deterioro é unha obriga
municipal.
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O Grupo Municipal do BNG quere mostrar o seu malestar por esta falta de respecto e
consideración á veciñanza, ós espazos públicos e ó medio natural.
Co obxecto de corrixir estas deficiencias, propón ó Pleno a adopción das medidas seguintes:
1. Recollida inmediata de todo o lixo que permanece esparexido polo campo da festa e os
arredores.
2. Colocación de colectores de papel e vidro para a zona.
3. Arranxo da marquesiña.
4. Reparación e posta a punto do parque infantil.
5. Construción das beirarrúas que faltan.
Debate:
O Sr. Alcalde sinala que isto sería un rogo, non unha moción.
A Srª. Concelleira Diéguez González sinala que non tiña ningún problema en presentalo como
rogo, pero a festa foi o 20 de outubro e se espero a pedilo hoxe, ¿onde estaría o lixo hoxe?,
engade que estaba todo cheo de lixo e que as fotos as fixen o día 1 de novembro e recolleron
o lixo tres días despois, cando saiu na prensa.
Engade que eu pensaba que o Concello tiña a obriga de respectar os espazos públicos
naturais, pero aquí non, non lles preocupa nada, e remata sinalando que organizaron a festa
pero non viron como estaba a marquesiña nin o parque infantil.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que o contrato de recollida de lixo vale para Madrid,
Barcelona ou Teo, porque se fala no mesmo de limpeza de zonas de recreo da xuventude e de
servizo de emerxencias durante os 365 días e en calquera dos turnos disporá de persoal para
atender calquera emerxencia e Geseco tamén se compromete á realización do mantemento
urbano do mobiliario urbano en parques e xardíns, e remata sinalando que se vostedes non
fan cumprir o contrato están a despilfarrar os cartos.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que é verdade que por falta de coordinación estivo dez
días sen limpar.
O Sr. Concelleiro Noriega Sánchez sinala que se fan unha festa con cartos públicos se
preocupen de limpar despois.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que o PSG-PSOE leva tempo pedindo acceso ás facturas
desta festa e pregunta, ¿qué ten vostede que ver Sr. Parajó coa Comisión de Festas de
Vilariño?,¿cales son as protestas do pulpeiro por facturas que están sen pagar Sr. Parajó?.
Votación e resultado:
Sometida a votación a moción dictaminada dáse o seguinte resultado:
Votos a favor: 8, dos grupos municipais do BNG(4) e do PSG-PSOE(4).
Votos en contra: 9, dos grupos municipais do PP(8) e Mixto(1).
Abstencións:0.
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Queda rexeitada a moción.
16º) MOCIÓN DO PSG-PSOE SOBRE ADECUACIÓN DOS PARQUES INFANTÍS ÁS
NORMAS DE SEGURIDADE DO DECRETO 245/2003, DO 24 DE ABRIL.
Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, dáse lectura ó dictame da Comisión Informativa de
Obras e Servizos.
Dada conta directamente da moción dictaminada que ten o seguinte contido:
No Concello de Teo hai neste momento uns 35 parques infantís ou “simulacros” de parques
infantís públicos, que se atopan na maioría dos casos en condicións lamentables.
Esta situación de abandono e o feito de que practicamente todos os parques infantís non
cumpran as normas de seguridade contempladas no Decreto 245/2003 do 24 de abril, da
Consellaría de Familia, Xuventude e Voluntariado (DOG núm. 5839, de 9 de maio de 2003),
motivaron que o Grupo Municipal Socialista fixera, ó longo do verán de 2004 un laborioso
estudo de campo sobre o estado de cada unha destas áreas de lecer, que se sustanciou, por
unha banda na realización dun amplo e pormenorizado dossier, e pola outra na presentación
dunha moción, en agosto dese mesmo ano, que o Pleno da Corporación rexeitaría pouco
despois, naturalmente, cos votos en contra das forzas políticas gobernantes en Teo.
Pois ben, non só nada se fixo ó respecto desde aquela, senón que agora, con afáns puramente
electoralistas, os gobernantes de Teo veñen de construír un novo parque na zona urbana de
Cacheiras (que efectivamente era unha necesidade) e están a construír outro na explanada do
aparcadoiro do cemiterio de Cacheiras, en ambos casos, transgredindo ostensiblemente as
citadas normas de seguridade. A ousadía irresponsable das autoridades municipais chega a tal
extremo que menosprezan olimpicamente as posibles responsabilidades legais nas que poden
incorrer no caso de accidente dalgunha persoa nestas instalacións.
Cómpre salientar que o devandito decreto ten como referencia as recomendacións técnicas do
Comité Europeo de Normalización (CEN) que, entre os anos 1998 e 1999 desenvolveu
diferentes normas UNE, en concreto a UNE-EN 1176 e UNE-EN 1177, relativas á seguridade
nos equipamentos e instalacións das áreas de xogos.
O Decreto establece diferentes requisitos que este tipo de instalacións han de cumprir dentro
do territorio da nosa comunidade autónoma. Entre eles salientamos os seguintes:
1. Situación:
- “Situados en zonas onde os posibles riscos para os usuarios sexan mínimos...”.
- As superficies han “estar debidamente acoutadas de xeito seguro e separadas do tráfico
rodado, ben mediante un distanciamento mínimo de 30 metros ou ben a través da súa
separación por medios naturais ou artificiais que protexan ós menores do perigo derivado do
seu acceso inmediato á calzada”.
2. Accesibilidade e uso:
- Accesibilidade para os/as discapacitados/as.
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- Áreas de xogo reservadas a menores comprendidos en diversos tramos de idade.
- Prohibida a entrada de bicicletas, patinetes e outros elementos de xogo con velocidade, así
como circulación de vehículos de motor.
- Prohibición de acceso de animais ás áreas de xogo (“esta condición sinalizarase
adecuadamente no acceso á zona de xogo”).
3. Elementos auxiliares:
- Requisitos referidos a atrapamentos, saíntes e esquinas para papeleiras, valos, asentos, etc.
- Fontes de auga, sempre de auga potable (en caso contrario sinalización visible).
4. Sinalización:
- Figurarán carteis, facilmente lexibles, que conteñan información, cando menos, de: situación
do teléfono público máis próximo, localización do centro sanitario e indicación do teléfono de
urxencias, número de teléfono do servizo de mantemento e reparación, prohibición de
circulación de vehículos, prohibición de uso dos xogos a maiores de idade, prohibición de
acceso a animais, obriga de que os menores de 3 anos estean acompañados por adultos, etc.
5. Requisitos xerais dos elementos de xogo:
- Materiais, deseño e fabricación (integridade estrutural, acabados, protección contra caídas,
zonas e espazos de seguridade, medios de acceso, etc.), superficies de impacto (materiais
brandos), revestimentos libres de liñas e saíntes perigosos, revestimentos absorbedores de
impactos, marcaxe de cada elemento (nome e enderezo do fabricante autorizado, ano da
fabricación, marca da liña de chan, número e data da norma de referencia, etc.).
6. Requisitos específicos de cada elemento de xogo (regulación concretada nas UNE-EN
1176:1999:
- Bambáns: nas barras metálicas, non roturas, deformacións, etc.
- Tobogáns: eliminar calquera posibilidade de lesións pola alteración dos materiais debido ó
desgaste, etc.
- Balancíns: regulación das alturas segundo o tipo, etc.
- Tirolinas: normas de seguridade reguladas pola UNE-EN 1176-4:1999.
- Carruseis: a altura libre de caída non pode exceder dun metro en ningún punto, etc.
7. Obrigas dos titulares dos parques infantís:
- “Os titulares dos parques infantís serán responsables do seu mantemento e conservación,
debendo realizar inspeccións e revisións anuais por técnicos competentes e con formación
acreditada” (ver Norma UNE-EN 1186-7:1998).
Como xa dixemos, ademais de presentar un estado de abandono absoluto, incrementado polo
paso do tempo e a falta de mínimos coidados e operacións de mantemento, practicamente
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todos os parques infantís de Teo incumpren sistematicamente estas normas de seguridade,
cos riscos que isto ocasiona, e sobre dos que xa apuntamos algunhas posibles e alarmantes
consecuencias.
Agora, cunha mestura de indolencia, presas electoralistas e desprezo pola integridade física
dos nosos cidadáns, o Goberno municipal de Teo leva a cabo a construción de dous novos
parques infantís na zona de Cacheiras (diante a da urbanización Os Carballos e na explanada
do aparcadoiro do cemiterio de Cacheiras) incorrendo nos mesmos erros legais que xa
denunciabamos no ano 2004: o incumprimento flagrante das normas de seguridade vixentes
no noso país para a construción de áreas de lecer e parques infantís.
Basta con desprazarse a eses dous lugares, e cunha mínima observación a simple vista, para
comprobar as irregularidades que aquí estamos a denunciar.
ACORDO:
Porén, á vista dos feitos, e no marco dun novo esforzo para obrigar ós nosos mandatarios
municipais a facer as cousas ben, sobre todo cando se trata de previr riscos para as persoas,
máxime estando nenos e nenas polo medio, o Grupo Municipal Socialista vén de presentar
unha nova moción ó respecto na que , solicita do alcalde Armando Blanco e do seu grupo de
goberno:
1. A execución urxente das obras de adaptación adecuadas, ata lograr un escrupuloso
cumprimento das normativas de seguridade no caso destas dúas novas instalacións de
Cacheiras.
2. Encargar a realización dunha inspección por técnicos competentes para que, de acordo co
artigo 14º do devandito Decreto 245/2003, elaboren un informe pormenorizado do estado de
todos os parques infantís públicos existentes dentro do noso ámbito municipal. Actuar con
prontitude en función das conclusións deste informe.
3. Elaboración e posta en práctica dun Plan de parques infantís e áreas de lecer que
contemple, cando menos, no primeiro caso:
- Adecuación de todos os parques infantís públicos á normativa legal vixente.
- Reformulación da idoneidade da colocación dos parques infantís tendo en conta tamén
criterios de funcionalidade e necesidade social obxectivamente xustificados.
- Reparación inmediata dos elementos de xogo deteriorados e eliminación urxente daqueles
que non poidan ser reparados ou que constitúan un risco evidente para a integridade física
dos usuarios.
- Precintado e inutilización temporal dos parques que non reúnan as mínimas condicións para
o seu uso.
- Construción de novos parques infantís, cumprindo todos os requisitos legais en zonas que
carecen deles e que obxectivamente estea xustificado o investimento.
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- Establecemento de fórmulas eficaces para o mantemento periódico dos parques, tanto no
que se refire á conservación dos equipamentos como á limpeza das súas superficies.
- Sinalización axeitada de todos os parques no sistema viario teense.
Debate:
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que en maio de 2003 presentouse unha moción do
PSG-PSOE e agora pode verse o estado de deterioro dos parques infantís, ¿por qué o
volvemos plantexar agora?, porque vostedes veñen de construir dous parques infantís en
plena campaña electoral, que todos os parques vulneran as normas de seguridade da Xunta e
se houbese algún tipo de desgraza pagarían do peto dos cidadáns, o que non é de recibo é que
fagan dous novos e que non reunan as normas de seguridade, que en medio dun están as
arquetas do alcantarillado e noutro a area que botaron xa desapareceu, e remata sinalando que
os fixeron con vocación claramente electoralista.
O Sr. Concelleiro Sisto Edreira sinala que este tipo de temas se debe tomar con un pouco de
seriedade, e que o Concello debe ser estricto no cumprimento da lei neste tipo de materias.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que algún veciño que está aquí hoxe díxome que
estaba moi ben e que só faltaban dous bancos, que se poñerán, e remata sinalando que se se
fan porque se fan e senón se fan porque non se fan, e que aínda non están rematados.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que non terxiverse, que nós non dícimos non ós parques
infantís, nós dícimos que sí pero que reunan as normas de seguridade.
Votación e resultado:
Sometida a votación a moción dictaminada dáse o seguinte resultado:
Votos a favor: 8, dos grupos municipais do BNG(4) e do PSG-PSOE(4).
Votos en contra: 9, dos grupos municipais do PP(8) e Mixto(1).
Abstencións:0.
Queda rexeitada a moción.
17º) MOCIÓN DO PSG-PSOE SOBRE PROPOSTA RELATIVA Á RECOLLIDA DE
ANIMAIS ABANDONADOS.
Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, dáse lectura ó dictame da Comisión Informativa de
Obras e Servizos.
Dada conta directamente da moción dictaminada que ten o seguinte contido:
O problema de recollida de animais ceibes (sobre todo dos cans) segue a ser unha materia
pendente máis do Concello de Teo na medida en que a solución qu ese ven pondo en práctica
ata o de agora supón, entre outras cuestións, unha carga económica excesiva para as, xa de
por si, maltratadas arcas municipais.
Así, na actualidade encárgase a retirada de animais a unha empresa situada en Culleredo, e
cada operación cústalle ó Concello de Teo 434,62 euros. As operacións fanse moitas veces
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con moito retraso e, a maiores, o Concello carece do máis mínimo control respecto do destino
final daqueles, unha vez que a empresa se fai cargo do seu traslado.
Por outra banda, sorprende que esta situación, a todas luces economicamente gravosa
permaneza inalterable tanto tempo, tendo en conta que o Pleno da Corporación, realizado o
31 de xaneiro deste ano, aprobou por unanimidade a adhesión do Concello á Fundación
Pública Refuxio de Animais de Santiago de Compostela, por un período de 10 anos,
comprometéndose o noso municipio a “realizar as achegas ós gastos de funcionamento que
lle correspondan en proporción ó seu número de habitantes de dereito e ó número de animais
recollidos”. No mesmo acordo facultábase ó alcalde “para realizar cantas xestións e
actuacións sexan precisas para a plena efectividade do acordado”.
A lexislación de protección de animais domésticos e salvaxes en catividade (Lei 1/1993 do 13
de abril publicada no DOG do 22 de abril de 1993 e Decreto 153/1998 do 2 de abril que
aproba o regulamento que desenvolve a mencionada lei) é absolutamente categórica ó
respecto, responsabilizando ós concellos da recollida de animais abandonados e admitindo a
posibilidade de concertar convenios de colaboración ou cooperación “coa consellaría
competente nesta materia, con asociacións de protección e defensa dos animais domésticos e
salvaxes en catividade ou con entidades autorizadas para tales fins” (art. 54.1 e 2 do decreto).
Asemade, recoñece que “os concellos ou entidades supramunicipais a que se refire a Lei
galega de réxime local (mancomunidades, por exemplo), deberán dispor, ben como propio,
ou ben segundo o previsto no apartado anterior, de polo menos, un centro destinado á
recollida de animais abandonados” (art. 54.3 do devandito decreto).
O Grupo Socialista descoñece as razóns desta inaplicación do acordo plenario de xaneiro
deste ano. En todo caso, o retraso é excesivo e a problemática xerada, tanto polo custo
económico que supón, como a inquedanza social que xera, necesita solucións urxentes e
efectivas.
ACORDO:
Porén, o Grupo Municipal Socialista insta ó alcalde Armando Blanco e ó seu grupo de
goberno a:
1. Explicar as razóns do enorme retraso na aplicación do devandito convenio ou, se é o caso,
informe das dificultades xurdidas para un hipotético retraso sine diae, ou mesmo para a
invalidación do mesmo.
2. No caso de que se manteña vixente a idea de subscribir e aplicar ese convenio de adhesión
no marco da Mancomunidade de Municipios de Santiago, adoptar as medidas pertinentes
para axilizar a posta en práctica do mesmo, de tal xeito que, polo menos, antes de que remate
o presente ano estea vixente e sexa realmente efectivo.
3. Se por algunha razón de forza maior non fora posible facer efectivo o convenio nas datas
sinaladas, facer as xestións pertinentes para subscribir un acordo de cooperación coa Canceira
Municipal de Santiago para que esta se encargue provisoriamente da realización do servizo.
Debate:
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O Sr. Alcalde sinala que isto pódese presentar como pregunta ou rogo, pero non como
moción, e remata sinalando que isto estáse a facer na Mancomunidade.
O Sr. Concelleiro Rego Jorge sinala que o 31 de xaneiro de 2006 o Concello adheriuse á
Fundación Pública Refuxio de Animais de Santiago por unanimidade e facultouse ó Alcalde
para os demais trámites, pero sigue igual o tema, e recentemente pagararon a unha empresa
pola recollida dun animal, e remata sinalando que o PSG-PSOE descoñece as razóns polas
que non se está a aplicar o acordo plenario.
O Sr. Alcalde sinala que se presentan unha moción así é porque vostedes non teñen relación
co PSG-PSOE de Santiago nin co BNG de Santiago, que onte houbo unha reunión porque iso
leva un proceso, houbo que coller a catro persoas e onte dixéronnos as persoas contratadas;
engade que xa se poden levar pero falta que o servizo de lacería veña ós concellos a recollelos,
porque senón estamos na mesma, e nesa situación se atopa o asunto.
Votación e resultado:
Sometida a votación a moción dictaminada dáse o seguinte resultado:
Votos a favor: 8, dos grupos municipais do BNG(4) e do PSG-PSOE(4).
Votos en contra: 9, dos grupos municipais do PP(8) e Mixto(1).
Abstencións:0.
Queda rexeitada a moción.
18º) MOCIÓN DO BNG SOBRE A NECESIDADE DE POÑER PASOS DE PEÓNS
FRENTE Ó COLEXIO DA RAMALLOSA.
Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, dáse lectura ó dictame da Comisión Informativa de
Obras e Servizos.
Dada conta directamente da moción dictaminada que ten o seguinte contido:
O Colexio de Educación Infantil e Primaria da Ramallosa está situado á beira da estrada que
une A Estrada con Santiago. Hai uns anos tal vez non houbese demasiado problema para
cruzar, pero actualmente, coa construción de novas edificacións, son moitos os/as nenos/as
que deben cruzar a estrada para ir ó colexio. Tamén son moitas as persoas que atravesan a
citada estrada para ir ó colexio. Tamén son moitas as persoas que atravesan a citada estrada
para ir á pista cuberta que hai ó lado do colexio para acudir ás diversas actividades que alí se
organizan.
O tramo da estrada que pasa ó lado do colexio ten a velocidade dos vehículos limitada a 50
km/hora, non obstante, esta norma é incumprida sistematicamente, e cruzar a estrada faise
difícil e perigoso.
Cremos que a seguridade dos peóns é moi importante e o Concello ten a obrigación de poñer
todos os medios para preservala.
Por todo isto, o Grupo Municipal do BNG propón ó Pleno a adopción do seguinte acordo:
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1º) Instalación de semáforos e pasos de peóns polos lugares que son de paso habitual para os
usuarios do colexio e pista cuberta que hai ó lado.
Debate:
O Sr. Concelleiro Noriega Sánchez sinala que sabemos que é un tema no que o Concello non
ten competencias, pero sí pode trasladarlle á consellería a necesidade de instalar medidas de
seguridade vial nunha zona tan perigosa como o Colexio da Ramallosa, antes de que ocorra
algunha desgraza.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que é tamén unha reivindicación recente dunha
comunidade veciñal da Ramallosa, aínda que sabemos que o Goberno da Xunta acaba de
aprobar un proxecto que vai mellorar a seguridade na zona, que se fará aproximadamente a
mediados do ano que ven, que será complexo e levará anos, a ata que iso ocorra algo haberá
que facer, e remata sinalando que por razóns de seguridade deben ser pasos de peóns con
semáforos.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que esta reivindicación está feita por unha comunidade
de propietarios da Ramallosa e a Xunta vai facer obras de seguridade nesta estrada.
Votación e resultado:
Sometida a votación a moción dictaminada dáse o seguinte resultado:
Votos a favor: 17, dos grupos municipais do PP(8),BNG(4),PSG-PSOE(4) e Mixto(1).
Votos en contra: 0.
Abstencións:0.
Queda aprobada por unanimidade a moción nos seus propios termos.
19º) MOCIÓN DO PP E INTEO SOBRE INCUMPRIMENTO DE CONVENIO EN
CENTROS EDUCATIVOS.
Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, dáse lectura ó dictame da Comisión Informativa de
Obras e Servizos.
Dada conta directamente da moción dictaminada que ten o seguinte contido:
Jose A. Vázquez Pallas, como portavoz do Grupo Municipal do Partido Popular de Teo, e F.
Manuel Parajó Liñares, como portavoz municipal de INTEO, expoñen á consideración do
Pleno a seguinte MOCIÓN:
Toda Administración Local, para a consecución dos seus fins, precisa de financiamento
externo e da sinatura de convenios con outras Administracións e entidades, que garantan a
consecución dos fondos necesarios para a realización das actividades, plans, proxectos, etc.,
que acheguen posteriormente novos e mellorados servizos ós veciños e veciñas dun Concello.
Así, o Concello de Teo tiña asinado diferentes convenios co anterior goberno da Xunta de
Galicia, a través das diferentes consellerías, que agora, coa chegada do novo goberno, parece
que quedaron en papel mollado.
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En diferentes ocasións foi reiterada a petición do cumprimento dos convenios asinados, sen
obter resposta, o que provoca graves prexuízos a este Concello, por canto se paralizan obras e
servizos necesarios, o que redunda tamén nos veciños e veciñas de Teo.
Un destes casos é o do convenio asinado coa Consellería de Educación, con data 19 de maio
de 2005, no que se garantía a realización das obras necesarias nos centros educativos de Teo,
tratadas por consenso no seu día cos directores/as dos centros e coas ANPAS, do que só se
levou a cabo a referente ó muro do IES, realizada polo anterior goberno da Xunta, posto que
só lles deu tempo a realizar esa actuación concreta. Nada se fixo das outras actuacións, nin no
IES, nin do previsto nos CEIP da Ramallosa, Os Tilos e Igrexa de Calo, onde as actuacións
son igual de importantes, necesarias e urxentes.
Agora, máis dun ano despois da chegada do novo goberno, non só non se cumpriu o
convenio, senón que é necesaria unha revisión e un novo consenso cos directores/as dos
centros e coas ANPAS, para avaliar as novas necesidades xurdidas desde aquela.
Recentemente, a ANPA Río Tella presentou dous escritos (números 9376 e 9377 do Rexistro
de Entrada do Concello) nos que expoñen que a cuberta do patio cuberto do Colexio da
Ramallosa precisa de arranxos e solicitan que o Pleno do Concello eleve á Consellería de
Educación a petición da reposición da cuberta de maneira urxente, e tamén que levan sete
anos solicitando de xeito reiterado a construción dun ximnasio, aprobado e con orzamento no
ano 2004, que con todo non acaba de chegar.
Por todo o exposto, proponse ó Pleno a adopción do seguinte ACORDO:
1º) Esixir da Consellería de Educación da Xunta de Galicia, que cumpra o convenio asinado
con este Concello na data 19 de maio de 2005, facendo tamén unha revisión do mesmo, para
incorporar as novas necesidades dos centros.
2º) Apoiar as reivindicacións expresadas pola ANPA do Colexio da Ramallosa, relativas á
reposición da cuberta do patio do colexio e á construción dun ximnasio, expresadas nos
escritos de data 07.11.2006, con Rexistro de Entrada no Concello números 9376 e 9377,
solicitando ademais o remate do polideportivo da Ramallosa, ó que lle faltan os equipamentos
básicos ( baños, duchas, etc), adaptando as obras á normativa vixente.
3º) Esixir da Presidencia da Xunta de Galicia que dea as instrucións correspondentes á
Consellería de Educación para que desbloquee e dea cumprimento ó convenio asinado no seu
día co Concello de Teo.
Debate:
O Sr. Alcalde sinala que asinouse un convenio para facer arreglos, e ó anterior goberno da
Xunta só deulle tempo a facer o muro do IES de Cacheiras e do resto das obras non se volveu
saber nada; engade que desde que mudou o goberno do PP non se tivo ningunha noticia deste
convenio, nin me reciben os delegados, díxome que era papel mollado e non me fixo nin
caso.
O Sr. Concelleiro Noriega Sánchez sinala que vou adoptar unha posición non partidista, se
vostede me pregunta se un goberno entrante debe respectar eses acordos, eu respondo que sí,
38

que estou de acordo, sempre que non sexan descabellados, pero temén boto en falta
demandas de cara ó novo goberno da Xunta, que os acordos de melloras asinados coa
anterior goberno debe aplicarse, pero vostede non fai autocrítica e tamén engade na moción
que lle arrranxen o polideportivo municipal, que será unha responsabilidade súa arreglar ese
polideportivo que é municipal e logo esixir; engade que o pavillón non depende da
Consellería e non pode solicitarse iso, solicito que se retire iso do arranxo do polideportivo
porque non é competencia da Consellería, cumprir os acordos sí, pero de paso esixir outras
cousas non, porque é competencia do Concello, e remata sinalando que non fagan chapuzas
como as que fai.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que quere que conste en acta a protesta do grupo
socialista porque fose presentada a moción sen pasar polo rexistro de entrada, que estamos a
sentar un precedente, e en segundo lugar sinalar que asina a moción o Sr. Vázquez Pallas
como Portavoz do PP en Teo, porque hai un escrito presentado onde renuncia a ese cargo.
O Sr. Concelleiro Vázquez Pallas sinala que estou aquí como concelleiro.
Engade o Sr. Leis Carlés que non está o logotipo do PP no escrito, polo que está claro que o
PP está desaparecido en Teo, engade que penso que en política non hai que ser demagogo,
nin oportunista e que os convenios non obrigan ó seu cumprimento, que asinouse en
campaña electoral e que a ANPA leva sete anos reivindicando o arreglo do pavillón e non
fixeron nada e agora demostra o oportunismo descarado e se tiveran vergonza política
retirarían o asunto, e remata sinalando que o convenio non ten dotación orzamentaria.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que os convenios se asinan para cumprirse e que ven
un delegado e dí que é papel mollado, apaga e vámonos, e remata sinalando que pode pasar
que pidamos para o pavillón e o den porque que non chora non mama.
O Sr. Concelleiro Noriega Sánchez sinala que disiento do opinión do PSG-PSOE sobre a
eficacia dos convenios, que obrigan porque son asinados entre dúas institucións elixidas pola
cidadanía.
Engade o Sr. Concelleiro que sodes oportunistas porque hai unha proposta da ANPA asinada
por Beatriz Torres e vostedes recollen esta proposta e de xeito intencionado solicitan ademais
o remate do pavillón polideportivo, que está relacionado cunha moción do BNG; remata
sinalando que non se pode vir aquí con historias de que quen non chora non mama, e
pídovos que o tema do pavillón se retire para conseguir un amplo consenso.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que na petición do CEIP da Ramallosa non se pide o que
piden vostedes no convenio, e que están xogando vostedes con trampa, a vostedes só lles
interesa facer politiquería, non as demandas dos pais e nais do Colexio da Ramallosa, nós
apoiaremos as reivindicacións da ANPA e estamos facendo xestións para que se fagan e
vanse facer como en Calo, que se fixeron por nós.
En segundo lugar está un tema de respecto institucional no de esixir do Presidente da Xunta
de Galicia, que hai que dirixirse ó Conselleiro competente, non ó Presidente da Xunta, é unha
cuestión de respecto, e remata sinalando que nós dicimos sí ás demandas da ANPA, e ó que
mesturan vostedes abstención, aínda que o que nos pide o corpo é votar non.
39

O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que nós pedimos para o Colexio o que sexa o mellor e
por iso pedimos o pavillón.
O Sr. Concelleiro Vázquez Pallas sinala que non se preocupe Sr. Leis do PP de Teo,
preocúpese vostede do PSG-PSOE de Teo; no convenio se di arranxo de instalacións e nós
interpretamos isto e a solicitude da ANPA metémola aquí dentro, e remata sinalando que
vostede Sr. Leis está a facer política porque dixo que reuniuse co Delegado de Educación.
O Sr. Alcalde sinala que este convenio cando se asinou o pediron os Directores e as ANPAS
dos colexios e foron incluidos e o que pedimos aquí non o fixeron.
Votación e resultado:
Sometida a votación a moción dictaminada dáse o seguinte resultado:
Votos a favor:13, dos grupos municipais do PP(8), BNG(4) e Mixto(1).
Votos en contra:0.
Abstencións:4, do grupo municipal do PSG-PSOE(4).
Queda aprobada a moción nos seus propios termos.
O Sr. Concelleiro Noriega Sánchez en explicación de voto sinala que o BNG non comparte a
petición do pavillón por ser partidista, pero somos xenerosos polos intereses dos veciños.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés en explicación de voto sinala que o PSG-PSOE apoia as
reivindicacións da ANPA e está en contra da petición da moción e da esixencia ó Presidente
da Xunta de Galicia.
20º) MOCIÓN DO PP E INTEO SOBRE INCUMPRIMENTO DE CONVENIO SOBRE
CONSTRUCIÓN DE CENTRO DE SAÚDE.
Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, dáse lectura ó dictame da Comisión Informativa de
Obras e Servizos.
Dada conta directamente da moción dictaminada que ten o seguinte contido:
José A. Vázquez Pallas, portavoz do grupo municipal do PP e F. Manuel Parajó Liñares,
portavoz do grupo municipal de INTEO, presentan á consideración do Pleno a seguinte
MOCIÓN:
Unha das necesidades básicas das persoas é a da asistencia sanitaria. Esta debe ser de
calidade, permitindo que as persoas poidan ser atendidas coa maior celeridade, e coa mellor
das garantías. Os centros de saúde, repartidos pola nosa xeografía, posibilitan unha atención
directa ós usuarios, que non deben así desprazarse tanto. Non obstante, moitos deles contan
con certas carencias, que deberían ser solucionadas, o que revertería nunha maior satisfacción
dos usuarios e usuarias do servizo.
O noso concello conta con catro centros de saúde. Con todo, detectouse que era necesaria a
construción dun centro global, que aglutinara a atención sanitaria no noso Concello, e ofertara
servizos que ata agora debían ser dispensados en hospitais e centros de Santiago. Este novo
centro, a construír na Ramallosa, contaba xa co beneplácito do anterior goberno da Xunta de
Galicia, co que se asinou un convenio para a súa construción. O Concello só debería por a
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disposición da Consellería o terreo necesario para dita construción, trámite que se cumpriu.
Non obstante, o novo goberno da Xunta mantén este proxecto no esquecemento, a pesares de
existir un compromiso asinado, e ser conscientes da necesidade que se ten da posta en
funcionamento dun centro destas características nun concello de case vinte mil habitantes.
Por este motivo, proponse ó Pleno a adopción do seguinte ACORDO:
- Instar á Consellería de Sanidade ó cumprimento do convenio asinado no seu momento, e a
axilizar os trámites necesarios para o comezo da construción do novo centro de saúde da
Ramallosa.
- Instar á Presidencia da Xunta a que dea as ordes correspondentes para desbloquear o
convenio en vigor, asinado no seu día con este Concello.
Debate:
O Sr. Alcalde sinala que asinouse e non se volveu ter noticias, que o actual goberno da Xunta
non leva nada adiante, non están a facer nada.
O Sr. Concelleiro Noriega Sánchez sinala que Sr. Alcalde infórmese vostede antes de
presentar iniciativas, que hai que ser serio na presentación de mocións, que na outra moción
embárcalle o pavillón á Consellería de Educación e agora nesta moción di que a Consellería
non fai nada; engade que se alguén foi neglixente foi o Concello pola falta de disposición dos
terreos, que vostedes teñen constancia de que a parcela non reune as condicións urbanísticas
aptas para facer legalmente un centro de saúde, estando a partida presupostada para a súa
construción; engade que por encima de facelo tarde o fan mal, porque a parcela ten que
recalificarse para poder facerse alí un centro de saúde, que a día de hoxe esa parcela non
reune as condicións e se existe un inform técnico do Concello que diga iso, retiro as miñas
palabras.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que o único que había aquí era un protocolo, non un
convenio, e non había co goberno do PP un proxecto de centro de saúde, estamos noutro
caso de papel mollado e a pesar diso a Consellería de Sanidade por decisión política dos
novos gobernantes sí incluiron un centro de saúde para Teo, o Concello puxo a disposición os
terreos pero agora co Pacto Local ten que existir cesión dos terreos para que a Consellería
asuma os gastos de mantemento e aínda non o fixeron vostedes a día de hoxe.
Engade que segundo un informe técnico da Consellería é necesario un Plan Especial de
Dotacións e como conclusión sinala que a parcela é factible pero para poder comezar a obra
deben resolverse os trámites urbanísticos mediante un Plan Especial de Dotacións ou esperar
á aprobación do PXOM.
O Sr. Alcalde sinala que os técnicos estaban co Plan Especial de Dotacións e ímos levar isto
adiante.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que a Consellería de Política Territorial, Obras
Públicas e Transportes ten facultades para que en solo rústico ou forestal poder cambiarlle o
uso eles para un tema como este, para un uso social, e remata sinalando que penso que a
Consellería de Sanidade debía pedirlle a esa Consellería iso.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés pregunta, ¿vostedes solicitaron iso?.
O Sr. Concelleiro Noriega Sánchez sinala que ó Sr. Vázquez Pallas pode entendelo como
Portavoz, pero vostede Sr. Parajó como responsable de urbanismo, que sabe que esa parcela
non reunia os requisitos urbanísticos, ¿vostede que fixo?, non lle cargue o morto á
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Consellería, non acuse á Consellería de paralización, que na reunión dos técnicos non estaba
ningún de vostedes, ¿fixeron algo vostedes?.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que o centro de saúde ten partida no presuposto do ano
2007, que están redactando o proxecto e está previsto o inicio das obras no ano 2007 se o
Concello cumpre as súas obrigas.
Votación e resultado:
Sometida a votación a moción dictaminada dáse o seguinte resultado:
Votos a favor:9, dos grupos municipais do PP(8) e Mixto(1).
Votos en contra:8, dos grupos municipais do BNG(4) e do PSG-PSOE(4).
Abstencións:0.
Queda aprobada a moción nos seus propios termos.
21º) MOCIÓN DO PP SOBRE INCUMPRIMENTO DE CONVENIO SOBRE
CONCENTRACIÓNS PARCELARIAS.
Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, dáse lectura ó dictame da Comisión Informativa de
Obras e Servizos.
Dada conta directamente da moción dictaminada que ten o seguinte contido:
José A. Vázquez Pallas, portavoz do grupo municipal do PP presenta á consideración do
Pleno a seguinte MOCION:
Desde que o novo goberno da Xunta de Galicia tomou posesión, veñen sendo notorios os
incumprimentos dos convenios asinados coas diferentes Consellerías na anterior lexislatura.
Teo é un dos concellos afectados por este incumprimento, e un dos casos é o da realización
da concentración parcelaria de Monte.
A Xunta de Galicia, no seu anterior goberno, rematara a concentración da parroquia de Reis, e
iniciara as de Cacheiras-Recesende e Calo, e tiña aprobada a súa realización en todas as
parroquias do Concello. Agora, estas foron inexplicablemente paralizadas, co conseguinte
trastorno para os veciños e veciñas de Teo, que non saben cando poderán dispor das súas
fincas concentradas.
Outra das preocupacións veciñais é a da consecución do saneamento (auga e rede de
sumidoiros) que necesariamente precisan, a pesares dos esforzos que poida realizar o
concello, de financiamento doutras Administracións.
Por este motivo, proponse ó Pleno a adopción do seguinte ACORDO:
- Instar á Consellería de Medio Rural da Xunta de Galicia a que axilice e remate de maneira
urxente as Concentracións Parcelarias de Monte de Cacheiras-Recesende e Calo, xa en
marcha, e a que desbloquee as concentracións Parcelarias das demais parroquias, aprobadas
no seu día (Bamonde, Lampai, Luou, Rarís, Lucí, Oza, Vilariño e Teo).
- Instar á Presidencia da Xunta a que dea as ordes correspondentes ó Conselleiro de Medio
Rural para desbloquear o convenio en vigor, asinado no seu día con este Concello, e a atender
as necesidades de financiamento para a realización do saneamento en Teo.
Debate:
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O Sr. Alcalde sinala que estaba todo medido e parouse todo por este goberno e non din nada,
e remata sinalando que se pide que rematen as que estaban iniciadas e leven adiante as outras.
O Sr. Concelleiro Iglesias Villar sinala que na documentación da comisión informativa non
aparecia o convenio, ¿hai algo escrito?; engade que a concentración de Calo leva sobre quince
ou dezáseis anos comezada e agora se lles pide que a rematen xa, que o anterior goberno
iniciaba moitas pero non remataba ningunha, ¿como poden permitirse o luxo de dicir que
teñen que rematarse xa?; engade que a nesfasta xestión herdada está intentando resolverse
pola Xunta, que estamos de acordo en que se remate, pero que se remate en condicións, e
sinala que non pode pedirse a un goberno que leva ano e medio que remate unha
concentración que non rematou o anterior goberno en quince anos.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que non é de recibo solicitar que en ano e medio rematen
isto como dixo o BNG, e pregunta ¿cantos recursos hai plantexados na concentración
parcelaria de Calo?, iso vostedes o están a ocultar, engade que nós estamos de acordo en que
se desbloqueen as concentracións e se axilicen, pero por oportunista non apoiaremos esta
moción.
O Sr. Concelleiro Iglesias Villar sinala que confiamos na xestión planificada da Consellería do
Medio Rural.
Votación e resultado:
Sometida a votación a moción dictaminada dáse o seguinte resultado:
Votos a favor:9, dos grupos municipais do PP(8) e Mixto(1).
Votos en contra:4, do grupo municipal do BNG(4).
Abstencións:4, do grupo municipal do PSG-PSOE(4).
Queda aprobada a moción nos seus propios termos.
22º) MOCIÓN DO PP SOBRE INCUMPRIMENTO DE CONVENIOS SOBRE
INFRAESTRUTURAS MEDIOAMBIENTAIS.
Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, dáse lectura ó dictame da Comisión Informativa de
Obras e Servizos.
Dada conta directamente da moción dictaminada que ten o seguinte contido:
José A. Vázquez Pallas, portavoz do grupo municipal do PP presenta á consideración do
Pleno a seguinte MOCION:
O desenvolvemento social e económico dun concello vai parello tamén ó coidado e
desenvolvemento responsable do seu medio ambiente, que posibilita en moitas ocasións a
explotación controlada dos recursos naturais, o que redunda na mellora da calidade de vida
dos veciños e veciñas da zona, que ven como o medio se converte nun recurso económico á
alza, susceptible de ser coidado e mellorado.
O Concello de Teo conta cun contorno privilexiado, con grandes espazos verdes, está bañado
por diferentes cursos fluviais, ten unha historia digna de ser coñecida e un patrimonio cultural
destacado, tanto civil como relixioso. Conta cunhas boas comunicacións, e unha situación, ás
portas de Compostela, que fan del un espazo susceptible de explotación dos recursos naturais
e turísticos.
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Non obstante, unha Administración Local precisa de financiamento externo doutras
Administracións para a consecución dos seus fins. A adecuación do medio, respectando en
todo momento a lexislación vixente, era a finalidade dos convenios asinados co anterior
goberno da Xunta de Galicia, e máis concretamente coa Consellaría de Medio Ambiente. Así,
proxectos como o acondicionamento das áreas recreativas do Xirimbao e a Burga, a
construción dun paseo fluvial desde a Burga ó Xirimbao, a adecuación da praia fluvial do
Xirimbao, a reparación da pasarela “Mariola”, o acondicionamento de miradoiros en Pena da
Grela, Pena Escorredía e a Burga garantían o desenvolvemento dun novo horizonte turístico
en Teo, susceptible de dar máis a coñecer o noso concello, e de permitir novas posibilidades
económicas ós veciños e veciñas.
O novo goberno da Xunta de Galicia, novamente, parece que esqueceu todos estes proxectos,
e parece esquecer tamén que existen compromisos adquiridos, que deben ser
inexcusablemente cumpridos.
Por este motivo, proponse ó Pleno a adopción do seguinte ACORDO:
- Instar ás Consellerías de Medio Ambiente e Medio Rural ó cumprimento dos convenios
asinados no seu momento, e a axilizar os trámites necesarios para o comezo da adecuación
destas zonas, así como a atender ás novas peticións formuladas ata o día de hoxe.
- Instar á Presidencia da Xunta a que dea as ordes correspondentes ás Consellerías de Medio
Rural e Medio Ambiente para desbloquear os convenios en vigor, asinados no seu día con
este Concello.
Debate:
O Sr. Alcalde explica que das diversas actuacións programadas co anterior goberno non
volveu a saberse nada.
O Sr. Concelleiro Sisto Edreira sinala que apoiar as prácticas medioambientais de vostedes
sería un suicidio, que fixeron vostedes un bebedero de patos, que non lle toquen vostedes a
nada, hai que estar caladiños para que non lle toquen vostedes a nada de medio ambiente,
engade que ós petroglifos non se sabe como chegar, temos paraxes naturais sen restaurar,
pídolles que non toquen nada, non fagan nada máis.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que non consta na Consellería de Medio Ambiente
ningunha das actuacións das que falan vostedes aquí e pregunta, ¿hai algún convenio
asinado?. Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, se informa que que eu saiba non; engade o
Sr. Concelleiro que o único que se fixo foi a pasarela e foi mal contratado e agora hai que
refacer o contrato que fixo mal a Consellería do seu goberno, e remata sinalando que
compartimos a petición feita polo BNG.
Votación e resultado:
Sometida a votación a moción dictaminada dáse o seguinte resultado:
Votos a favor:9, dos grupos municipais do PP(8) e Mixto(1).
Votos en contra:8, dos grupos municipais do BNG(4) e do PSG-PSOE(4).
Abstencións:0.
Queda aprobada a moción nos seus propios termos.
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23º) MOCIÓN DO PP E INTEO SOBRE O TRAZADO ALTERNATIVO Á C-541.
Se retira o asunto da orde do día por estar consensuado entre todos os grupos aprobar unha
conxunta.
24º) MOCIÓN DO PSG-PSOE SOBRE COMPARECENCIA DO SR. ALCALDE E DO SR.
CONCELLEIRO DE URBANISMO PARA QUE EXPLIQUEN A CONCESIÓN DUNHA
LICENZA.
Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, dáse lectura ó dictame da Comisión Informativa de
Urbanismo.
Dada conta directamente da moción dictaminada que ten o seguinte contido:
O Grupo Municipal Socialista vén de denunciar presuntas irregularidades na concesión dunha
vivenda no lugar da Vinga (Calo) cuxa propiedade está relacionada directamente co
Concelleiro Delegado de Urbanismo, Manuel Parajó (de feito, este edil aparece no Rexistro da
Propiedade como co-propietario dunha das parcelas).
En concreto, no ano 2002, a Comisión de Goberno aprobou unha licenza solicitada por dona
Isabel Fernández Framil e non está acreditada a titularidade única da superficie mínima de
2000 metros que esixían as normas urbanísticas en vigor: é dicir, non hai coincidencia entre os
titulares da propiedade e os solicitantes da licenza.
Por outra banda, tampouco coinciden os datos de superficie da finca que figuran no Catastro
e no Rexistro da Propiedade de Padrón cos que figuran no proxecto básico.
Ademais a data de visado do proxecto no Colexio de Arquitectos é de 18 de febreiro de 2002,
mais a data de solicitude de licenza é de 13 de febreiro de 2002, é dicir, 5 días antes. O
informe do arquitecto técnico municipal coincide coa data de visado: 18/02/2002.
Por outra banda, sorprende a rapidez con que se concedeu a licenza, xa que entrou a
solicitude o 13 de febreiro e o 26 dese mes xa a aprobou a Comisión de Goberno, xusto
meses antes da aprobación da vixente Lei de ordenación urbanística de Galicia. Sospeitosa
celeridade que contrasta co tempo que aínda hoxe se tarda en conceder as licenzas
construtivas ós restantes cidadáns.
E por último, a obra tiña que estar rematada en tres anos: pasaron máis de 4 anos e medio e só
ten a estrutura levantada.
Para maior abondamento sinalamos a continuación os feitos ordenados cronoloxicamente:
- 13/02/2002 (Rexistro de Entrada núm. 376): con visado do Colexio de Arquitectos de data
18 de febreiro de 2002 preséntase no Concello de Teo a solicitude de licenza para construír
unha vivenda no lugar da Vinga, orzamentada en 87.500 euros = 14. 558. 775 ptas.) a nome de
dona Isabel Fernández Framil, esposa do edil Manuel Parajó Liñares.
O proxecto básico e de execución presenta unha parcela cunha superficie mínima de 2.300
metros cadrados constituída pola agregación das fincas núm. 1424 e 1429 da Concentración
Parcelaria de Calo.
- 18/02/2002: informe favorable do arquitecto técnico municipal.
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- 26/02/2002: A Comisión de Goberno aproba a concesión de licenza.
- 27/02/2002: A peticionaria da licenza efectúa o pago da liquidación da taxa correspondente,
o escrito que deixa constancia deste feito é asinado por Manuel Parajó Liñares con data 12 de
xuño de 2003.
- Actualidade: na finca mencionada aparece hoxe unha estrutura inacabada en dúas placas e
mesmo cumio pechado. Leva así varios meses. Na licenza outorgada esixe que o prazo de
remate das obras é de tres anos desde o 8 de febreiro de 2002, isto é, tiñan que estar
rematadas en febreiro de 2005.
Outros datos:
- Segundo os datos do Rexistro da Propiedade de Padrón na data 14 de xullo de 2006, a
parcela núm. 1429 de 555 metros cadrados de superficie é propiedade en réxime de gananciais
de Florencio Manuel Parajó Liñares e Isabel Dolores Fernández Framil. Foi adquirida
mediante compravenda. Poucos meses antes, esta parcela tiña outra titularidade, como se
desprende da información subministrada polo Catastro.
- En canto á outra parcela, a núm. 1424 de Concentración Parcelaria de 1450 metros cadrados,
segundo os datos oficiais extraídos tamén do Rexistro da Propiedade de Padrón, tamén na
data 14/07/2006, é propiedade de don Manuel Fernández Blanco co “100% del pleno dominio
con carácter privativo”. O Catastro confirma exactamente esta titularidade tanto no ano 2002
como en xullo de 2006.
- A maiores, obsérvase que non coinciden os datos de superficie do conxunto do solar entre o
que se recolle no proxecto básico (2300 metros cadrados) e o que reflicten os documentos do
Catastro e do Rexistro da Propiedade de Padrón (555 metros cadrados + 1450 metros
cadrados = 2005 metros cadrados).
En definitiva, desde a perspectiva do Grupo Municipal Socialista é obvio que, se hai dous
propietarios diferentes, hai dúas parcelas e non unha que cumpra os 2000 metros cadrados
mínimos que as normas urbanísticas esixían para outorgar licenza de construción de vivenda.
Consecuentemente e mentres non se demostre o contrario, este edificio non se podería
construír porque o solicitante da licenza non acreditou a titularidade da finca.
ACORDO:
Porén, o Grupo Municipal Socialista, ademais de esixir as correspondentes responsabilidades
políticas polo ocorrido, insta ó Alcalde Armando Blanco e ó Concelleiro Delegado de
Urbanismo, Manuel Parajó, para que comparezan diante da Comisión de Urbanismo e
expliquen polo miúdo todas as circunstancias que rodean estes feitos.
Asemade, requirimos a ambos mandatarios municipais para que, no exercicio das súas
competencias, procedan a abrir o oportuno expediente sancionador co fin de adoptar as
medidas pertinentes que aseguren a inmediata reposición da legalidade, presuntamente
vulnerada.
Debate:
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O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que na licenza concedida por Comisión de Goberno do
26.02.2006 é obvio que hai dúas parcelas con dous titulares distintos e polo tanto a licenza
concedida é irregular, por non dicir ilegal; engade que todos sabemos que onde hai regatos hai
unha zona de policía de 100 metros onde hai que solicitar autorización de Augas de Galicia e
non hai no expediente tal autorización e por último sinalar que todas as obras teñen un prazo
de execución de tres anos e pasaron máis de catro anos e medio e están sen rematar; engade
que a responsabilidade é do Alcalde e da Comisión de Goberno por conceder unha licenza
ilegal e que houbo unha velocidade vertixinosa para a concesión da licenza.
O Sr. Concelleiro Sisto Edreira sinala que é unha licenza do ano 2002 e hoxe o Sr. Parajó leva
Urbanismo, pero o BNG non vai entrar neste tipo de denuncias de licenzas do ano 2002,
require unha explicación que eu lle pido por ser Concelleiro de Urbanismo.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que eu non era daquela Concelleiro de Urbanismo e
que o PSG-PSOE sabe que a licenza está ben dada, pero ímos botar algo porque sempre
quedará algo; engade que Parajó e a súa familia non necesitan facer nin solicitar obras ilegais
porque senón estaba apañado, como fan vostedes e algún dos seus concelleiros, eu estou
dentro da lei e o que debe facer vostede é ir ó Xulgado.
A continuación le un informe no que se sinala que as licenzas concedesen deixando a salvo o
dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro porque a efectos urbanísticos é irrelevante o
titular; que o solo é o que figura no proxecto e non afecta á validez nin a vixencia da licenza
pola falta da posible agrupación de parcela, e que a falta de visado é unha irregularidade de
carácter non invalidante como ten dito o Tribunal Supremo, e en canto á rapidez non
constitúe ningunha infracción e no que respecta á demora no remate debe ser obxecto dun
expediente contradictorio para ver a quen é imputable, polo que deben verse as circunstancias
concretas de cada obra, e remata sinalando que teño a conciencia moi tranquila e as licenzas
sempre se conceden co informe favorable dos técnicos, e remata sinalando que está todo
dentro da lei, pero vostedes só queren facer demagoxia.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés pregunta que quen é o autor dese informe, porque se é do seu
avogado; engade que vostede non pode construir se non dispón do terreo e que ese avogado
seu esqueceuse de Augas de Galicia; en todo caso, evidentemente neste caso a
responsabilidade non é súa, é do Sr. Alcalde.
O Sr. Concelleiro Noriega Sánchez sinala que a moción pide unha explicación e vostede leu
un informe xurídico e gustaríame saber se se pagou con cartos públicos; engade que damos
un exemplo lamentable en materia urbanística e que o BNG foi implacable coas grandes
promocións e especulacións urbanísticas, que faltan zonas verdes, equipamentos públicos,
etc..., pero en materia de licenzas de particulares nós non cambiamos de postura, e remata
sinalando que aquí o problema é de presión urbanística e en certo grao de corrupción.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que baixo ningún concepto Parajó solicitaría unha
licenza que fose ilegal.
Votación e resultado:
Sometida a votación a moción dictaminada dáse o seguinte resultado:
Votos a favor:8, dos grupos municipais do BNG(4) e do PSG-PSOE(4).
Votos en contra:9, dos grupos municipais do PP(8) e Mixto(1).
Abstencións:0.
Queda rexeitada a moción.
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25º) MOCIÓN DO PSG-PSOE POLA QUE SE SOLICITA DO SR. ALCALDE A
RETIRADA DAS COMPETENCIAS DE URBANISMO Ó CONCELLEIRO DE
URBANISMO, E A CONVOCATORIA DA COMISIÓN DE SEGUIMENTO DO PXOM.
Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, dáse lectura ó dictame da Comisión Informativa de
Urbanismo.
Dada conta directamente da moción dictaminada que ten o seguinte contido:
En outubro de 2004, o Alcalde Armando Blanco asina un acordo de goberno co Concelleiro
Manuel Parajó (aínda é hoxe o día en que a sociedade teense descoñece os termos concretos
dese pacto), a resultas do que, o devandito concelleiro pasaba a ser nomeado 2º Tenente de
Alcalde e a asumir as seguintes competencias en materia de Urbanismo (Decreto da Alcaldía
de 27 de outubro de 2004):
Alcalde Armando Blanco resolve “delegar a favor do Concelleiro e 2º Tenente de Alcalde,
don F. Manuel Parajó Liñares a dirección e xestión do Servizo de Urbanismo, coas seguintes
competencias:
- Dirección, inspección e impulso do Servizo de Urbanismo.
- Proposta de organización do funcionamento ordinario do departamento, en aras de
conseguir a optimización dos recursos materiais e humanos de acordo co establecido na
relación de postos de traballo e na normativa aplicable.
- Os actos ordinarios de trámite administrativo. A formulación das propostas correspondentes
ó seu departamento que corresponda resolver á Alcaldía, á Xunta de Goberno Local ou ó
Pleno.
- Dirección da inspección urbanística.
- Proposta de incoación de expedientes sancionadores.
- Dirección e control de expedientes de reposición da legalidade.
- Dirección e seguimento da tramitación dos instrumentos de planeamento.
Desde aquela a política urbanística de Teo está baixo sospeita: o escurantismo con que se está
a tramitar o PXOM, os indicios fundados de uso de información privilexiada, os movementos
estraños de propiedade de determinadas parcelas, incumprimentos da legalidade, escándalos
urbanísticos constantes como Rodiñas, Texexe, Fixó, Monte das Covas, etc.
A maiores, o sr. Manuel Parajó chega a manifestar no Pleno da Corporación de Teo realizado
o 26 de setembro de 2005 o seguinte (transcrición literal):” Tamén dixen sempre que eu me
dedico a negocios urbanísticos, si señor, á compravenda de fincas e nunca o neguei (...) Si, en
Teo tamén, si en Teo tamén, si en Teo tamén (sic). Eu non o escondo”.
Estas afirmacións foron corroboradas con posterioridade noutras manifestacións públicas
como as efectuada recentemente na Cadena Ser, nas que o sr. Parajó recoñecía que nos
últimos tempos participara “algunha vez” neste negocio da compravenda de fincas en Teo.
Ó respecto, tamén nos últimos días, o Presidente do PP de Galicia, don Alberto Núñez Feijóo
fixo unhas declaracións nunha rolda de prensa nas que, despois de criticar sen paliativos os
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“negocios urbanísticos por parte de concelleiros de urbanismo, sobre todo en caso de estar
inmersos en procesos de elaboración de PXOMs”, cualificou este tipo de asuntos de “práctica
política incorrecta”, cando respondía a un xornalista sobre o caso concreto de Teo e o sr.
Parajó.
Para todos quedou absolutamente patente que o sr. Núñez Feijóo estaba censurando
explicitamente a situación que se dá en Teo co sr. Parajó como protagonista e co sr. Armando
Blanco e o seu grupo político (PP) como corifeos.
É obvio para calquera que, a teor dos feitos e das propias declaracións públicas do sr. Parajó,
se poden tirar as seguintes conclusións:
1. Está indiscutiblemente comprobado que o sr. Parajó Liñares se dedica ós negocios
urbanísticos particulares, sendo Concelleiro Delegado de Urbanismo e responsable do
proceso de elaboración do PXOM de Teo.
2. O sr. Parajó Liñares, aínda que membro dunha candidatura independente, forma parte dun
goberno municipal presidido por un Alcalde do PP; asume competencias de urbanismo por
decisión política dun Alcalde do PP e, en definitiva, a súa xestión da política urbanística é a
do grupo de goberno do que forma parte e polo que se ve permanentemente arroupado.
En definitiva: a política urbanística do sr. Parajó (cos seus negocios incluídos) é a política
urbanística do PP en Teo, namentres non se demostre o contrario.
Deberiamos engadir que para o Grupo Socialista o sr. Núñez Feijóo quedouse curto nas súas
aseveracións: este tipo de prácticas non só son “incorrectas” senón “absolutamente
intolerables” nun sistema democrático moderno. Para nós, e cremos sinceramente que así o
pensa o sr. Núñez Feijóo, hai unha auténtica incompatibilidade ética e política entre dedicarse
ós “negocios urbanísticos de compravenda de fincas” e ser Concelleiro Delegado de
Urbanismo, e como tal dirixir o proceso de elaboración dun PXOM. Ademais, os feitos do día
a día non veñen senón a ratificar o dito.
En todo caso, esta é unha contradición entre o sr. Núñez Feijóo e a dirección do PP de Galicia
e o sr. Parajó e o alcalde Armando Blanco e o PP de Teo, que só se pode resolver coa decisión
deste último de cesar ó sr. Parajó como responsable político de urbanismo.
Por outra banda, hai xa varios meses que se rematou o proceso de presentación de alegacións
ó proxecto inicial do PXOM. Desde aquela, non se volveu a convocar á Comisión de
Seguimento do Plan, como debera ocorrer, para ser informada do estado actual do
documento. É algo, que ademais de conculcar un dereito que teñen os electos públicos e de
baleirar de contido a unha comisión que foi creada para estes fins, está a provocar tamén,
unha enorme inquedanza na cidadanía.
Porén, o Grupo Socialista insta ó Alcalde Armando Blanco e ó seu grupo político a que:
1. Por unha banda, á vista dos feitos enunciados, e sobre todo, tendo en conta as
manifestacións públicas do sr. Núñez Feijóo que encerran unha descualificación absoluta de
determinados aspectos da política urbanística que se vén practicando en Teo proceda de
inmediato á retirada de competencias de urbanismo ó concelleiro Manuel Parajó.
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2. Pola outra, que se convoque, coa máxima urxencia, a Comisión de Seguimento do PXOM
para que se nos informe de:
- Situación e estado actual do texto do PXOM.
- Calendario previsible de presentación do documento final ó Pleno.
- Procedemento para a súa aprobación.
- Pormenores das alegacións ou, polo menos, criterios políticos xerais que o equipo técnico e
membros do goberno pensan aplicar, etc.
Debate:
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que hai unha Comisión de Seguimento e queremos saber
o estado de tramitación do PXOM, queremos saber cando se vai presentar e como van facer
co procedemento de resolución das alegacións, que ímos comprobar aquí se existe o PP en
Teo ou non.
O Sr. Concelleiro Noriega Sánchez sinala que o Sr. Parajó sabe que non queremos que leve
Urbanismo, que sabemos como leva o PXOM e que non queremos que Parajó leve
Urbanimso e que non estou a entrar en cuestións persoais, e remata sinalando que un Pleno
con tantos puntos é inhumano.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que se vostede Sr. Leis fora do PP o botaba fóra ó Sr.
Feijóo en dous minutos, que todo o que fala vostede é mentira e o Sr. Feijóo é un bo político
e con respecto ó PXOM o PSG-PSOE de Teo di que se posporá segundo a Voz de Galicia.
Engade o Sr. Concelleiro que do PXOM non se vai dar información del ata que estean os
informes sectoriais contestados polos distintos organismos que teñen que ser favorables, que
aínda non están, aínda que as perspectivas son favorables agás man negra, e remata sinalando
que esperamos que eses informes veñan pronto e entón haberá a información necesaria antes
de levar a Pleno para aprobación provisional, polo tanto hai que estar tranquilos.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que que o que dixo Parajó que viña na Voz de Galicia
dito polo PSG-PSOE, que nunca dixo o PSG-PSOE semellante cousa, o Sr. Parajó manipula e
isto o define a vostede perfectamente. Engade que o Sr. Vázquez Pallas abstívose na comisión
informativa para ver se había algo ou non, para ver se se respecta ó Presidente do PP ou non,
xa veremos o que vota agora, e remata sinalando que vostede Sr. Alcalde segundo o
manifestado polo Sr. Feijóo está obrigado a cesar ó Sr. Parajó.
O Sr. Concelleiro Noriega Sánchez sinala que pensamos que non vai aprobarse o PXOM
neste mandato, e ademais xa sabe vostede que este plan non é o que nós queremos e xa este
grupo manifestou a súa opinión sobre Parajó como Concelleiro de Urbanismo.
O Sr. Concelleiro Vázquez Pallas sinala que sobre o tema das declaracións do Sr. Feijóo teño
aclaración sobre o contexto no que foron ditas, que foi sobre un concelleiro de Porto do Son,
pero non sobre un concelleiro de Teo que non é do PP; engade que non se preocupe vostede
Sr. Leis do PP de Teo e remata sinalando que non puiden ter a reunión que pensaba e que en
Porto do Son o concelleiro non dimitiu, que é o que se pide na moción.
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O Sr. Leis sinala que foi cesado.
Votación e resultado:
Sometida a votación a moción dictaminada dáse o seguinte resultado:
Votos a favor: 8, dos grupos municipais do BNG(4) e do PSG-PSOE(4).
Votos en contra: 9, dos grupos do PP(8) e Mixto(1).
Abstencións:0.
Queda rexeitada a moción.
26º) MOCIÓN DO BNG RECLAMANDO O INMEDIATO CUMPRIMENTO DA LEI EN
MATERIA URBANÍSTICA NAS OBRAS DE PONTEVEA E PEDINDO AS
RESPONSABILIDADES POLÍTICAS DO SR. CONCELLEIRO DE URBANISMO E DA
ALCALDÍA.
Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, dáse lectura ó dictame da Comisión Informativa de
Urbanismo.
Dada conta directamente da moción dictaminada que ten o seguinte contido:
O 24 de marzo de 2006 o BNG de Teo presentaba diante de Augas de Galicia e da Consellería
de Medio Ambiente as súas alegacións ó PXOM de Teo, nas que se facía especial referencia e
se pedían actuacións urxentes con respecto a dúas obras en Pontevea, unha á beira do río Ulla
e outra á beira do río Santa Lucía.
Como resultado da inspección realizada trala denuncia do BNG e outra denuncia particular
(feita algúns días despois: o 31 de marzo), Augas de Galicia incoa “un expediente
sancionador a Inversiones Santiago Norte SL, pola construción dun edificio, provisión de
terras, peche de parcela e pozo de barrena na zona de policía do río Ulla, no lugar de
Pontevea” (ó lado da ponte vella). Con esa mesma data comunícaselle este ó Concello de Teo.
Con data do 3 de abril de 2006, Augas de Galicia ditaba orde de paralización da obra dese
edificio promovido por Inversiones Santiago Norte SL. Esta orde foi comunicada ó Concello
de Teo (Rexistro de Entrada 3643 do 05/04/2006), dado que a obra carecía da autorización
administrativa de Augas de Galicia.
Esta autorización é preceptiva, xa que o artigo 78.1 do Regulamento do dominio público
hidráulico (RD849/1986) estipúlase que: Para realizar calquera tipo de construción na zona de
policía de cauces, esixirase autorización previa do organismo da conca, a menos que o
correspondente plan de ordenación urbana, outras figuras do ordenamento urbanístico ou
plans de obra da administración foran informados polo organismo de conca e recolleran as
oportunas previsións realizadas ó efecto (por suposto, as Normas Subsidiarias do Concello de
Teo nunca foron informadas polo organismo de conca, neste caso Augas de Galicia).
Na comunicación de Augas de Galicia pedíaselle ó Concello que, de conformidade co
disposto no artigo 335 do Regulamento do dominio público hidráulico (RD 849/1986) “se
requira ó infractor para o cese inmediato das actuacións denunciadas”.
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Esta petición axústase á lei, posto que o artigo 335 do citado Real Decreto di, textualmente:
Para o exercicio das súas facultades de inspección e execución, os organismos da conca
poderán interesar á colaboración de Alcaldes e Gobernadores Civís, quenes prestarán o
auxilio e o apoio necesarios.
Sorprendentemente, o Concello de Teo, en máis de catro meses, non tomou ningunha
decisión ó respecto, nin actuou tal e como lle pedía Augas de Galicia. Para que non quede
dúbida de a quen se defende, o Concello manda a un par de funcionarios a dicirlle ó instrutor
do expediente que Augas de Galicia non é ninguén para paralizar esa obra, que xa nas normas
subsidiarias o concello puxo esa zona como urbana: ¡Impresentable!
O Concello tampouco fixo nada despois de que o BNG presentase o 25 de agosto (Rex.
Entrada núm. 7232) un escrito no que demandaba do Concello a execución urxente da orde
de paralización.
Non se trata dunha mera autorización administrativa. Estase a actuar, unha vez máis
protexendo a ilegalidade, e dando cobertura a feitos que son un claro ataque medioambiental
e, neste caso tamén, un claro ataque ó patrimonio histórico e paisaxístico. Engádese a este
feito a aberración cometida polo grupo de goberno cando, xa no ano 1996, aprobou unhas
Normas Subsidiarias que permitían a construción nesta zona de policía do río Ulla sabendo
cada seis ou sete anos se asolagan totalmente, como ocorreu no ano 2001. Despois do
requirimento de Augas de Galicia, en vez de corrixir a desfeita, protéxese ós infractores.
Mentres tanto, Augas de Galicia requiría de novo a Inversiones Santiago Norte SL a
paralización da obra o 30 de agosto, ó tempo que lle sinalaba detalladamente as bases legais
da actuación e lle reiteraba a necesidade da súa autorización por moito que as Normas
Subsidiarias do Concello permitiran a construción. A obra seguiu construíndose.
Por incrible que pareza, a 20 de setembro a edificación avanza a toda marcha, demostrando
así que con esta actuación (ou non actuación) o Concelleiro de Urbanismo, Manuel Parajó, e
o propio Alcalde, que o puxo e o mantén no cargo, traspasaron todo límite ético e
politicamente asumible.
Consecuentemente, o Grupo Municipal do BNG propón ó Pleno a adopción do seguinte
ACORDO:
1. Proceder de inmediato, en cumprimento do artigo 335 do Regulamento do dominio público
hidráulico (RD 849/1986), a paralizar a obra como demanda Augas de Galicia, utilizando
todos os medios que a Lei de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia
lle confire á administración municipal.
2. Censurar a actuación do edil de urbanismo, don Manuel Parajó e do Alcalde de Teo, don
Armando Blanco, pola actuación neglixente que permitiu e amparou a construción dunha
obra manifestamente ilegal, persistindo na súa actuación a pesar das demandas de Augas de
Galicia e das denuncias presentadas no Rexistro polo BNG. En consecuencia, o Pleno
municipal solicita a estes dous membros da Corporación que, asumindo a súa
responsabilidade, presenten a dimisión dos seus cargos.
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3. Remitir ó fiscal anticorrupción copia da documentación relacionada co caso, co obxecto
que determine a responsabilidade legal da súa actuación.
Debate:
O Sr. Concelleiro Sisto Edreira sinala que este asunto non vai rematar aquí, que dentro da
zona de policía do río é necesaria autorización previa de Augas de Galicia a nor ser que as
Normas Subsidiarias estean informadas pola mesma; engade que despois da denuncia Augas
de Galicia incoa expediente sancionador á empresa requirindo auxilio para a execución e o
Concello non tomou ningunha decisión senón que o Sr. Parajó mandou ós técnicos a poñer a
parir ós técnicos de Augas de Galicia, que a principios de agosto Augas de Galicia remitíalle ó
promotor os argumentos polos que non podía facer esa obra, pídolles que esta obra sexa
parada de inmediato e canto antes, porque están a facer incumprimento da legalidade sendo
conscientes que Augas de Galicia non pode executar a paralización senón que son os
concellos os que deben facelo.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que dos datos que temos por parte de Augas de Galicia se
sinala que a obra é ilegal e que vai demolerse parte do edificio, que Augas de Galicia decreta a
paralización das obras e o Concello non o fai, e hai unha cousa que se chama prevaricación
por omisión na que incorren o Sr. Alcalde e o Sr. Parajó e isto fai que o Concello estea en
sospeita permanente en materia urbanística.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que a edificación está amparada por licenza concedida
o 29 de xullo de 2005 e que a parcela está en solo urbano consolidado segundo as Normas
Subsidiarias e non está afectada polo decreto de suspensión e ó atoparse a distancia superior a
15 metros da ponte de Pontevea non resultaba preciso solicitar informe da Consellería de
Cultura con carácter previo á concesión da licenza e de conformidade co establecido no art.
25.4 do RDL 1/01, e toda vez que o instrumento de planeamento urbanístico xeral municipal
foi informado favorablemente polo organismo competente en materia de protección do
dominio público hidráulico, non resultaba preceptivo solicitar informe de Augas de Galicia
para a concesión da licenza de obras, e que os de Augas de Galicia non saben por onde
andan, porque como me dixo o funcionario que hai alí cando alguén sabe algo o mandan para
outro sitio.
O Sr. Concelleiro Sisto Edreira pregunta, ¿as Normas Subsidiarias foron informadas por
Augas de Galicia?, responde o Sr. Parajó que segundo os técnicos sí; remata o Sr. Sisto
Edreira sinalando que isto é corrupción urbanística.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que con todo isto está xustificada a nosa moción de
destitución do Sr. Parajó, qiue hai unha orde de paralización de Augas de Galicia e senón o
fan cometen presunto delicto de prevaricación por omisión, e así fan en todo, que abren
expedientes de reposición da legalidade cando as obras xa están finalizadas, e remata
sinalando que Augas de Galicia vailles trasladar a necesidade de demoler parte das obras e a
sanción á empresa.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que parece mentira que se digan tantas barbaridades
nunha tarde e remata sinalando que quede claro que non damos unha licenza sen os informes
dos técnicos.
O Sr. Alcalde sinala que cando se conceden as licenzas veñen cos informes dos técnicos.
Votación e resultado:
Sometida a votación a moción dictaminada dáse o seguinte resultado:
53

Votos a favor:8, dos grupos municipais do BNG(4) e do PSG-PSOE(4).
Votos en contra:9, dos grupos municipais do PP(8) e Mixto(1).
Abstencións:0.
Queda rexeitada a moción.
27º) MOCIÓN DO BNG SOBRE ADHESIÓN Ó CONSORCIO GALEGO DE SERVIZOS
DE IGUALDADE E BENESTAR.
Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, dáse lectura ó dictame da Comisión Informativa de
Asuntos Sociais e Sanidade.
Dada conta directamente da moción dictaminada que ten o seguinte contido:
O Consello da Xunta de Galicia aprobou o 15 de xuño deste ano a creación do Consorcio
Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, para a colaboración na xestión dos servizos
sociais no ámbito territorial dos concellos galegos. Neste mesmo acordo autorizouse a
sinatura do convenio para a constitución do Consorcio entre a Xunta de Galicia, a través da
Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar e os concellos de Portas, Taboadela, Vilamarín,
Boimorto, Carnota, As Neves, Outes, Xove, Cerdedo, Allariz, A Illa de Arousa, Laza,
Ribadeo e Carballeda de Avia. Convenio que levou anexos os estatutos que establecen o
réxime orgánico, funcional e financeiro do mesmo. E o día 3 de xullo, procedeuse á sinatura
do citado convenio de colaboración, coa súa prublicación, xunto cos Estatutos do Consorcio,
no Diario Oficial de Galicia núm. 131 de data 7 de xullo de 2006.
A sesión constitutiva do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar tivo lugar nas
dependencias da Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar, o día 10 de xullo pasado; sesión
na que, ademais de proceder á constitución formal dos órganos do Consorcio –Asemblea
Xeral e Comité Directivo- e á elección do Vicepresidente, adoptáronse, entre outros, os
seguintes acordos: aprobación do orzamento provisional para o ano 2006 e inicio dos trámites
para a contratación do/a Xerente do Consorcio.
En consecuencia, dende a data da súa sesión constitutiva, o Consorcio atópase en pleno
funcionamento, recibindo, neste período de tempo un total de 77 solicitudes de adhesión de
concellos, e de conformidade co mecanismo previsto ó efecto nos Estatutos do Consorcio.
O día 2 deste mes de outubro, realizouse a sesión ordinaria do Comité Directivo do
Consorcio, na que se adoptaron, entre outros, os seguintes acordos: admisión dun total de 77
concellos que tiñan solicitado formalmente a súa adhesión ó Consorcio e o nomeamento,
como xerente do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, a don Lois Pérez
Castrillo, unha vez rematado o proceso selectivo convocado ó efecto.
En consecuencia, a día de hoxe, forman parte do Consorcio un total de 100 entidades locais
–entre elas, a Mancomunidade do Ribeiro- (tendo en conta os 14 concellos que inicialmente
subscribiron o convenio para a súa constitución).
As primeiras estimacións que existen en relación ós orzamentos do ano 2007, sitúanse en
torno ós nove millóns de euros –ampliables-, que estarían destinados unicamente a sufragar
os gastos de funcionamento e mantemento dos centros existentes (escolas infantís, centros de
día, residencias de maiores...).
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Hai que aclarar, diante dalgunhas manifestacións partidistas e terxiversadoras do PP, que
como consecuencia das negociacións e contactos mantidos coa FEGAMP no proceso de
elaboración dos Estatutos do Consorcio, estes reflicten moitas das cuestións demandadas en
nome dos concellos, e así o recollen os Estatutos publicados no DOG do 7 de xullo, como
son:
- No artigo 1 exclúense expresamente do Consorcio as cantidades que, para a asistencia social
básica ós colectivos afectados, reciban os entes locais procedentes do Plan concertado.
- Igualmente, o artigo 1 recolle outra das cuestións reclamadas pola FEGAMP, consistente en
que a entrada no Consorcio non suporá para os concellos incremento de gasto en relación á
súa situación inmediatamente anterior e ós servizos xa en funcionamento.
- No artigo 8 dos Estatutos establécese que os concellos integrantes do Consorcio, que así o
soliciten, poderán exercer a administración directa dos centros.
- E, respecto da figura do/a xerente do Consorcio, o artigo 15 configúrao como un órgano
unipersoal designado polo Comité Directivo, por proposta do/a Presidente/a do Consorcio, de
entre profesionais de acreditada cualificación; polo que, en consecuencia se garante a
participación dos concellos na súa selección.
Non obstante tales modificacións foron novamente demandadas, como condición previa á
súa incorporación ó Consorcio, por diversos concellos galegos, ben por manipulación
partidista do PP ou ben por descoñecemento de que as mesmas xa foron convenientemente
recollidas nos Estatutos. En consecuencia, na sesión constitutiva do Consorcio, realizada na
data 10 de xullo pasado, os/as membros da asemblea xeral decidiron pronunciarse
expresamente sobre as propostas efectuadas por estes concellos, co obxecto de ratificar que
as mesmas se atopaban recollidas nos Estatutos definitivamente aprobados e de remover
calquera atranco que puidera impedir a incorporación ó Consorcio de todos os concellos que
así o desexasen.
Ata o 2010, o Consorcio investirá máis de 130 millóns de euros na creación, rehabilitación e
xestión de centros de servizos sociais.
Ademais dos centros que prevé incorporar, o Consorcio permitirá a construción dun total de
121 novos centros na área de Igualdade –escolas infantís- e de 77 novos centros na área de
benestar –entre residencias, minirresidencias e centros de día para a terceira idade, e centros
de atención á discapacidade-.
Prevese que o Consorcio poida xerar máis de 4.000 empregos nos distintos concellos
implicados na súa actividade. Os centros en materia de igualdade xestionados polo Consorcio
poderán xerar un total de 2.000 postos de traballo directos nos concellos en que ese atopen e,
no caso dos centros da área de benestar poderán supoñer case 1.700 empregos directos e máis
de 300 indirectos.
A creación do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar responde a varias
finalidades fundamentais para o BNG: a necesidade de garantir a responsabilización pública e
a cooperación interadministrativa na efectiva prestación de servizos sociais de ámbito local, en
termos de equilibrio territorial na súa distribución, en condicións de calidade, e baixo o
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principio básico de proximidade. Modificar o modelo de prestación de servizos sociais
existente, co fin de paliar as deficiencias que nestes momentos presenta: oferta insuficiente,
carácter fragmentario e descontinuo a efectos de xestión e cobertura territorial, e falta de
mecanismos efectivos de coordinación entre os sistemas de protección social e os propios
axentes. Implantación dun modelo homoxéneo na prestación de servizos sociais para garantir
o acceso de todos os galegos e galegas a uns servizos sociais públicos de calidade, a través
dunha oferta de recursos suficiente e equilibrada territorialmente; incremento dos niveis de
cobertura, intensidade e horario de atención dos distintos servizos e prestacións; distribución
efectiva dos servizos e prestacións, a fin de dar resposta ás necesidades reais da poboaciónasignando equitativamente o uso e acceso ós recursos sociais dispoñibles, a través de
procesos de planificación previa, e tendo como principio de actuación o mantemento das
persoas na súa contorna propia; contribuír á mellora das condicións de vida e sociais das
persoas que presentan especiais necesidade de protección social nos concellos galegos, ó
respecto da súa autonomía persoal e calidade de vida persoal, familiar e de grupo.
Esta fórmula ten vantaxes indubidables que só desde unha óptica partidista, e allea ós
intereses dos cidadáns e das cidadás se poden explicar as reticencias de calquera goberno
local a adherirse ó Consorcio.
Coa creación do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, arbítrase unha
fórmula innovadora de xestión no eido das políticas de provisión de servizos sociais,
orientada a garantir, en calquera caso, a prestación dun servizo de calidade e con niveis
suficientes de cobertura da poboación e do territorio.

A administración autonómica forma parte do Consorcio como consecuencia de competencias
que lle son propias: a planificación e programación e a ordenación e coordinación do sistema
de servizos sociais galegos, en coherencia coas notas centrais que o caracterizan como sistema
integrado e de responsabilidade pública.
Con pleno respecto ó principio de autonomía local, a administración directa dos centros será
exercida polos concellos integrantes no Consorcio que así o soliciten, e sempre de acordo ás
directrices xerais emanadas do mesmo. A prestación de servizos por parte do consorcio non é
en modo algún substitutoria de competencias municipais, senón unha ferramenta de
complementariedade e apoio para os concellos que subministra orientación estratéxica,
planificación e asistencia prestacional, especialmente naqueles casos en que os concellos,
previsiblemente en atención á súa imposibilidade e/ou insuficiencia na prestación,
expresamente o soliciten.
Por todo o dito, non comprendemos as reticencias e atrancos que o Goberno Local do noso
concello está a poñer ó respecto. O noso concello precisa adherirse ó Consorcio para poder
participar do mecanismo máis útil para lograr que os veciños e veciñas da nosa localidade
poidan gozar de servizos sociais públicos, de calidade e correctamente xestionados e
financiados.
É por todo isto que propomos ó Pleno da Corporación municipal a adopción dos seguintes
ACORDOS:
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1. Adhesión do Concello de Teo ó Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar.
2. Facultar á Alcaldía a formalizar a adhesión do Concello ó Consorcio Galego de Servizos de
Igualdade e Benestar.
Debate:
O Sr. Concelleiro Iglesias Villar sinala que na moción está claramente exposto o asunto.
O Sr. Alcalde sinala que estamos en contra porque encima da mesa está unha negociación do
Vicepresidente da Xunta co Sr. Feijóo e estáse negociando e a FEGAMP tamén puxo
puntualizacións pero tampouco obtivo resposta e polo tanto ímos esperar como moitos
outros concellos de Galicia.
O Sr. Concelleiro Iglesias Villar sinala que se o Concello non se adhire os veciños van perder
unha serie de servizos e que creo que para que o Concello garanta servizos como escolas
infantís e centros de día é necesario que se adhira.
O Sr. Alcalde sinala que non polos motivos antes expostos.
Votación e resultado:
Sometida a votación a moción dictaminada dáse o seguinte resultado:
Votos a favor:8, dos grupos municipais do BNG(4) e do PSG-PSOE(4).
Votos en contra:9, dos grupos municipais do PP(8) e Mixto(1).
Abstencións:0.
Queda rexeitada a moción.
28º) MOCIÓN DO PSG-PSOE SOBRE PROPOSTA CON MOTIVO DO 25 DE
NOVEMBRO, DÍA INTERNACIONAL CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO.
Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, dáse lectura ó dictame da Comisión Informativa da
Muller.
Dada conta directamente da moción dictaminada que ten o seguinte contido:
A piques de se cumprir o 2º ano da aprobación por todos os grupos políticos no Parlamento
da Lei integral contra a violencia de xénero, e unha vez posta en marcha a práctica totalidade
dos mecanismos que nela se contemplan para facela efectiva, é o momento de preparar para o
futuro as accións que consigan erradicar o sufrimento que esta terrible lacra supón na nosa
convivencia e dignidade social.
O Partido Socialista, sensible ás demandas da cidadanía, impulsou esta lei, e o goberno,
dirixido por José Luis Rodríguez Zapatero, recoñecendo a importancia deste dramático
problema, fixo que fora a primeira lei aprobada polo seu executivo.
Sendo como é a violencia de xénero un problema de primeira magnitude que conmove e
afecta a toda a cidadanía, cómpre que todas as forzas políticas xuntemos os nosos esforzos e
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poñamos os nosos mellores empeños e vontade, para que quen sofre, recupere a súa
dignidade, a súa estabilidade emocional e os seus dereitos plenos de cidadanía.
Ningunha lei consegue os seus fins de maneira satisfactoria, nin de forma inmediata sen que
empape plenamente o tecido social ó que vai dirixido. E menos esta, que debe loitar contra
atavismos machistas profundamente arraigados na nosa cultura. Porén, e como requisito
indispensable para que a Lei integral contra a violencia de xénero sexa totalmente útil, toda a
sociedade española en xeral e galega en particular, debe esforzarse, tanto individualmente
como colectivamente en levar a cabo unha profunda labor de sensibilización, rexeitamento,
prevención e educación que removan e destrúan o silencio, a complicidade, o escurantismo e
a crueldade que emanan desta violencia contra as mulleres.
Desde os fogares, na escola, nos centros de traballo, na Universidade e en todos e cada un dos
ámbitos da nosa sociedade, cada cidadán e cada institución, pública ou privada, teñen o deber
e a misión fundamental de cooperar para educar na igualdade, sensibilizar á cidadanía, romper
o cerco do silencio, previr o maltrato e denuncialo desde as súas primeiras manifestacións.
Son todas elas responsabilidades que debemos asumir e non deixar pasar se queremos
conseguir rematar coa violencia de xénero.
Por todo iso, o Partido Socialista fai un chamamento a todos os partidos políticos para
conseguir os seguintes obxectivos comúns:
- Soster con firmeza a nosa determinación de conseguir a liberdade, a autonomía e a
seguridade das mulleres.
- Intensificar os esforzos para concienciar e sensibilizar á cidadanía contra estes delictos, a
través da próxima Estratexia Nacional de Prevención da Violencia de Xénero.
- Manter o compromiso unánime das forzas políticas en contra da violencia de xénero,
evitando toda utilización partidista.
- Completar e mellorar a eficacia na protección das mulleres vítimas da violencia de xénero no
ámbito xudicial, policial e do seu contorno familiar e social.
ACORDO:
Por todo o anteriormente exposto, o Grupo Municipal Socialista de Teo presenta diante do
Pleno desta Corporación a seguinte proposta de resolución:
1. A necesidade de realizar charlas, coloquios, obradoiros e actividades en coordinación coas
institucións escolares que correspondan, tendentes a sensibilizar tanto a pais e nais como ó
alumnado, profesorado e persoal non docente, sobre a importancia da prevención dos malos
tratos e da violencia de xénero.
2. Pór en práctica cursos de preparación para as forzas de seguridade locais, específicos e en
coordinación cos corpos e forzas de seguridade, tanto locais como da nosa comunidade
autónoma e/ou nacionais, sobre o fenómeno da violencia de xénero, a súa detección e
erradicación.
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3. Solicitar á Vicepresidencia da Xunta de Galicia o asesoramento e as subvencións necesarias
para pór en marcha no noso termo municipal programas e infraestruturas para a erradicación
da violencia de xénero.
4. Pór en marcha, desde o Centro de Información á Muller, campañas de sensibilización e
información sobre esta problemática en colaboración con outras entidades ou movementos
cidadáns que dentro do noso concello, pola súa natureza, actúan no mesmo eido.
5. Elaborar un protocolo de actuación en caso de malos tratos ou de acosos ou agresións
sexuais para proceder á súa distribución entre a cidadanía teense, particularmente entre a
poboación feminina.
6. Elevar esta moción ó Goberno da Xunta de Galicia.
Debate:
A Srª. Concelleira Riveiro Carro sinala que nos actos do Centro de Información ás Mulleres
non había nin representantes do Concello nin xente.
O Sr. Alcalde sinala que conste en acta que todo o noso grupo está en contra de toda a
violencia, calquera que sexa; engade que a mediados de setembro comezou a funcionar o
CIM do Concello, levouse a cabo unha campaña de información sobre o centro con servizo
de gardería, que pediuse subvención a Xunta no programa contra a violencia de xénero e
fíxose coa mesma e se están a levar a cabo programas para conmemorar o día, fanse charlas
informativas en colexios e elaborouse un decálogo contra a violencia e polo tanto o que
vostedes din na moción xa se está a facer polo CIM.
Votación e resultado:
Sometida a votación a moción dictaminada dáse o seguinte resultado:
Votos a favor:8, dos grupos municipais do BNG(4) e do PSG-PSOE(4).
Votos en contra:9, dos grupos municipais do PP(8) e Mixto(1).
Abstencións:0.
Queda rexeitada a moción.
29º) MOCIÓN DO PSG-PSOE SOBRE PROPOSTA CON MOTIVO DA
CONMEMORACIÓN DO 75 ANIVERSARIO DO VOTO FEMININO EN ESPAÑA.
Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, dáse lectura ó dictame da Comisión Informativa da
Muller.
Dada conta directamente da moción dictaminada que ten o seguinte contido:
Este ano conmemórase o 75 aniversario do voto feminino en España.
Este feito, que hoxe temos plenamente incorporado na nosa democracia como algo natural,
foi froito do enorme esforzo de moitísimas mulleres e algúns homes por conseguir que as
mulleres foran cidadáns con plenos dereitos.
Aquel debate que se iniciou con Clara Campoamor o un de outubro de 1931 levou á primeira
liña da axenda política a incorporación das mulleres españolas á cidadanía plena.
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Hoxe, as mulleres, apoiadas como nunca o foron na historia do noso país por un goberno
socialista e paritario, queren dar un paso adiante, e ademais de ser electoras, ser elixibles en
condicións de igualdade, tal como se recolle na Lei de igualdade que será aprobada
proximamente no Congreso dos Deputados.
Efectivamente aquel camiño que iniciou Clara Campoamor na II República segue transitable e
por el temos que continuar para conseguir unha sociedade máis igualitaria entre mulleres e
homes.
Queremos que as institucións que nos representan sexan o reflexo da sociedade na que
vivimos, onde as mulleres son a metade da poboación, e polo tanto é de xustiza que estean
situadas nos lugares onde se toman as decisións que as afectan como cidadás.
Grazas ó esforzo dos parlamentarios da II República que apoiaron a iniciativa, consolidouse
un dereito: o sufraxio universal. Porén, continuando nesta liña abandeirada por Clara
Campoamor, debemos situar a consecución da igualdade no campo do dereito e facer da
igualdade lei.
Todas e todos sabemos que profundar na igualdade entre mulleres e homes supón mellorar a
calidade da democracia e avanzar no progreso de España e de Galicia.
ACORDO:
Convencidos de canto antecede, e como consecuencia diso, o Grupo Municipal Socialista de
Teo presenta a seguinte moción para a súa consideración e aceptación polo Pleno municipal
dos seguintes acordos:
1. Impulsar a declaración do 1 de decembro como Día do Sufraxio Universal, sumándonos á
iniciativa da proposición non de lei presentada no Congreso dos Deputados e asinada por
todos os grupos políticos.
2. Impulsar un convenio coa FEMP e a FEGAMP para organizar actividades en relación coa
conmemoración desta data, tales como exposicións, cursos, obradoiros e conferencias para
lembrar a importancia que tivo para toda a cidadanía o acceso ó voto das mulleres.
3. Promover no Concello de Teo a celebración dun acto conmemorativo do voto feminino en
España.
4. Incluír a transversalidade da perspectiva de xénero en todos os programas de cooperación ó
desenvolvemento.
5. Promover a realización de estudos e investigacións municipais sobre as mulleres na
participación política.
6. A execución efectiva da decisión unánime da Corporación de Teo de 29 de marzo de 2001
polo que se acordaba dar o nome de Clara Campoamor a unha rúa de Teo. Neste senso
propoñemos que se debera organizar un acto oficial co correspondente descubrimento dunha
placa conmemorativa na rúa en cuestión.
Debate:
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A Srª. Concelleira Riveiro Carro sinala que é necesario dar o nome dunha rúa do Concello a
Clara Campoamor como se acordou.
O Sr. Concelleiro Noriega Sánchez sinala que o Sr. Alcalde debe estar á altura das
circunstancias; que é unha vergoña para o PP por moito que se esté a facer, e remata
sinalando que é vostede un retrógrado.
Votación e resultado:
Sometida a votación a moción dictaminada dáse o seguinte resultado:
Votos a favor:8, dos grupos municipais do BNG(4) e do PSG-PSOE(4).
Votos en contra:9, dos grupos municipais do PP(8) e Mixto(1).
Abstencións:0.
Queda rexeitada a moción.
30º) DACIÓN DE CONTA DE RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA, DA NÚM. 207 Á NÚM.
271 DE 2006.
Dada conta mediante a posta a disposición dos concelleiros desde a data da convocatoria do
Pleno das resolucións da Alcaldía números 207 á 271 de 2006, ámbalas inclusive, o Pleno
queda enterado.
FORA DA ORDE DO DÍA.
Antes de pasar á quenda de rogos e preguntas o Sr. Alcalde preguntou se algún grupo tiña
algún asunto urxente non comprendido na orde do día que someter á consideración do Pleno,
consonte co art. 91.4 do R.O.F.
Se presentan as seguintes:
1º) MOCIÓN URXENTE NÚM.1. CONSENSUADA POR TODOS OS GRUPOS
MUNICIPAIS SOBRE A AUTOVÍA/ VARIANTE DE CACHEIRAS.
Pola Alcaldía se sinala que froito do consenso alcanzado por todos os grupos durante o Pleno
preséntase unha moción conxunta que recolla todos os acordos solicitados polos distintos
grupos nas súas moción sobre o asunto.
O Pleno do Concello por unanimidade dos dezasete membros que legalmente o compoñen,
pertencentes ós grupos municipais do PP(8), BNG(4), PSG-PSOE(4) e Mixto(1), acorda
aprobar a urxencia.
Dada conta das mocións presentadas polos grupos do PSG-PSOE, PP e INTEO e por
urxencia do PP, de seguido transcritas:
MOCIÓN DO PSG-PSOE:
Aínda a sabendas que a razón profunda da súa construción foi a irresponsable permisividade
no seu día das autoridades autonómicas e locais de Teo diante dun desenvolvemento
urbanístico aberrante e descontrolado, ou polo menos, mal planificado ó longo da estrada
AC-841, ninguén que crea no progreso e no benestar pode discutir que a variante de
Cacheiras era unha necesidade obxectiva imposta por aquelas circunstancias, e que, en
definitiva, vén constituír un avance substancial na mellora das comunicacións dentro da área
territorial de Compostela que vai repercutir a curto, medio e longo prazo en senso positivo na
calidade de vida dos cidadáns en todas as súas vertentes.
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O que tamén non é menos certo é que este tipo de construcións supoñen custos sociais,
económicos e ambientais evidentes, que só se poden paliar e superar se, desde unha
sensibilidade especial por parte das autoridades políticas competentes, e dos técnicos que
participan nestes macroproxectos se consegue (e se obra consecuentemente) entender os
factores culturais, humanos, sociais, etc., que impregnan a presente veciñanza afectada, a súa
idiosincrasia e as súas costumes e formas de vida, e que, agora se ven radicalmente alterados.
En definitiva, só poderemos gañarnos as simpatías dos cidadáns e conseguir apoios sociais
para este tipo de construcións se actuamos coa suficiente sensibilidade para resolver esas
maiores ou menores contradicións e quebrantos que este tipo de operacións provocan ós
cidadáns que se ven máis directamente afectados e mesmo prexudicados.
No caso concreto do que nos estamos a referir, quizais pola concepción puramente tecnicista
con que se concibiu e afrontou a obra nun principio, ou por deixamento ou, sobre todo, pola
falta desa sensibilidade especial para atender eses pequenos (grandes para os cidadáns
afectados) problemas por parte das institucións promotoras da idea, esta variante necesita de
retoques complementarios que atendan e resolvan satisfactoriamente atrancos que neste
momento preocupan ós cidadáns e no futuro poden ser motivo da mingua de calidade de vida
de moitas persoas.
Un dos problemas xerais que quedan por resolver son os das comunicacións par peóns e/ou
maquinaria agrícola a través do tramo aberto. Isto motivou mobilizacións veciñais en Oza, e
agora concitan as protestas dos veciños e veciñas da zona de Penelas, Procelas Traloeixo,
Noenlles, etc., na parroquia de Cacheiras.
Asemade, unha vez que, grazas as xestións dos socialistas de Teo e ás presións cidadáns, así
como á boa disposición das actuais autoridades da Consellaría de Política Territorial,
conseguiuse a apertura dun túnel na Ribeira para restablecer a comunicación do antigo
Camiño Real e un paso elevado no Monte da Revolta en Feros. Agora quedan por resolver
tamén as demandas veciñais dun novo paso elevado na zona de Penelas, no Camiño do
Portiño, a través da antiga vía de comunicación utilizada de sempre polos veciños da zona
para se conectar co núcleo central de Cacheiras con Montouto.
ACORDO:
Por este motivo, o Grupo Municipal Socialista, ademais de declarar publicamente o seu apoio
inequívoco a estas demandas e o seu compromiso de seguir intervindo diante das autoridades
autonómicas para lograr a súa realización, formula ó Pleno da Corporación a seguinte
proposta de resolución:
“A Corporación municipal de Teo, ademais de proclamar o seu apoio explícito ás xustas
reivindicación veciñais, insta ás autoridades competentes da Consellaría de Política Territorial
para que se leven a cabo as seguintes actuacións dentro da autovía ou variante de Cacheiras:
1. Construción da nova ponte de Penelas na Veiga da Fame ou Camiño do Portiño.
2. Realización dun estudo técnico para resolver adecuadamente os problemas de
comunicación peonil e para uso de maquinaria agrícola en todo o trazado da devandita
variante”.
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MOCIÓN DO PP E INTEO:
O progreso dunha sociedade debe basearse fundamentalmente no obxectivo da mellora da
calidade de vida das persoas que a compoñen, mantendo, respectando e fomentando o
coidado polo medio e a natureza, optimizando os recursos e posibilitando o dereito
recoñecido que teñen os cidadáns a intervir, polos medios estipulados, e facerse escoitar
naqueles asuntos que consideren.
Unha administración e os seus dirixentes deben velar pola consecución destes obxectivos
concretos, favorecendo a participación veciñal nos asuntos que lles atinxen, non debendo
aparecer só como os meros e xordos executores de plans e proxectos nos que non teñan
cabida os coñecementos populares e as construtivas opinións de veciños e colectividades da
zona.
Todos somos conscientes que o desenvolvemento dun proxecto, como é o do “Trazado da
vía de alta capacidade alternativa á C-541 e conexión coa rede de alta capacidade de Santiago
de Compostela” ocasiona trastornos e molestias, ata certo punto comprensibles se non se
alongan demasiado no tempo e se se conta coa boa vontade das empresas encargadas para
solucionalas do mellor e máis rápido xeito posible.
Os veciños de Tras do Eixo, Procelas, Penelas, Noenlles, a Barcia e a Torre, na parroquia de
Cacheiras, veñen sufrindo desde que comezaron as obras estas “molestias”, que se van ver
agravadas, e de xeito definitivo, se non se atenden as súas xustas demandas.
Por iso, veñen de presentar diante da Consellaría de Política Territorial, Obras Públicas e
Vivenda un escrito, pedindo que se atendan as súas lóxicas e razoables peticións, que por
outro lado non alteran o normal desenvolvemento do proxecto. Todos estes lugares, de
continuar o actual proxecto sen modificación, quedarían sen as comunicacións coas que
contaban antes do inicio das obras, que, ó tratarse dun trazado alternativo, debería redundar
no seu beneficio, mellorando as comunicacións na zona, sen mingua ningunha das que xa
existían. Pero, lonxe diso, de continuarse así a obra, deberán dar enormes rodeos para chegar
ás súas fincas de labranza, ás fontes de auga, ou simplemente, para desprazarse a pé entre
estes lugares próximos, unidos desde sempre por lazos de veciñanza e colaboración, e a zonas
como Os Tilos, a onde ata agora contaban cunha boa vía de comunicación, moi transitada e
usada tanto por turismos como por camións e vehículos agrícolas.
Unha vez se atopa en fase de execución o Proxecto, véñense detectando serias deficiencias,
xa subliñadas no seu momento (fase de exposición pública), que con todo, a pesares do
compromiso de seren corrixidas, se manteñen e aínda se teñen visto agravadas co actual
desenvolvemento do trazado.
Outros lugares do concello, afectados tamén por este trazado, se están vendo prexudicados co
avance das obras, como son os casos de Castres e Cepeda, na parroquia de Oza, onde os
veciños viron como se quedaban sen auga, tanto na fonte pública como nos seus pozos. É
preciso tamén apurar o máis posible as obras de construción das pontes de Cepeda e Castres,
para rematar canto antes coas molestias que se ocasionan ós veciños e veciñas da zona, e
deixar os servizos de conexión da rede de sumidoiros, luz e auga na redonda de Castres, para
a zona que vai dos Verxeles a Oza.
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Así, os veciños solicitan diante da Consellería de Política Territorial que se escoiten as súas
peticións, que desde o Concello, como administración máis próxima, deben ser apoiadas, por
ser xustas, razoables e executables sen causar minguas ou modificacións substanciais no
proxecto do trazado alternativo.
Deste xeito, proponse ó Pleno a adopción do seguinte ACORDO:
1º) Mostrar o total apoio e conformidade do Pleno do Concello de Teo as xustas
reivindicacións expresadas polos veciños de Tras do Eixo, Procelas, Penelas, Noenlles, a
Barcia e a Torre, na parroquia de Cacheiras, e dirixidas á Servizo Provincial de Estradas da
Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda da Xunta de Galicia, en data 19
de outubro de 2006, relativas ó mantemento do trazado actual da estrada que une o lugar de
Penelas con Cacheiras mediante un paso elevado sobre a conexión C-541 - Cacheiras, o
mantemento da comunicación peonil entre os núcleos de Tras do Eixo e Penelas por medio
dun paso peonil na rotonda de Tras do Eixo e a reformulación do trazado da estrada de Tras
do Eixo a Penelas para mellorar a seguridade viaria da mesma.
2º) Solicitar que se solucionen os problemas ocasionados na zona de Castres e Cepeda:
conexión da auga na fonte pública e restauración nos pozos veciñais, rematar canto antes as
obras das pontes e colocar os servizos necesarios de auga, luz e sumidoiros na redonda de
Castres.
MOCIÓN DO PP:
Na orde do día do Pleno ordinario de novembro, recóllese no punto 23 unha moción
presentada polos grupos municipais do PP e INTEO, referente ó trazado alternativo á C-541,
que trata das xustas reivindicacións veciñais, que consideran ó igual que nós, que o proxecto
e o trazado definitivo deben recoller as peticións realizadas en escrito dirixido á Dirección
Xeral de Estradas polos veciños de Cacheiras, así como as melloras necesarias na zona de
Oza.
Sen embargo, despois dunha visita á zona, e despois de falar cos veciños afectados, puidose
comprobar que a Ponte de Castres está sendo construida a unha altura demasiado elevada,
aproximadamente a 2,90 metros de altura, o que sobrepasa á recollida no proxecto inicial,
segundo os veciños e persoas da propia empresa adxudicataria.
Tampouso se contempla nesta e nas demais pontes que discorren polo trazado, a adecuación
de beirarrúas para que os peóns poidan usalas, co conseguinte perigo para eles e a circulación
de vehículos.
Por isto proponse ó Pleno a adopción do seguinte acordo:
1º) Instar á Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes a que reconsidere
a altura da Ponte de Castres, e das demais pontes que atravesan ó trazado alternativo á C-541
ó seu paso polo noso Concello, así como que se contemple a construción de beirarrúas en
ditas pontes, que garantan a seguridade dos peóns que poidan transitar por elas.
2º) Instar ó Presidente da Xunta de Galicia a que dea as instrucións pertinentes na Consellería
de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes, para que sexan escoitadas as xustas
reivindicacións dos veciños de Cacheiras e Oza.
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O Pleno do Concello por unanimidade dos dezasete membros que legalmente o compoñen,
pertencentes ós grupos municipais do PP(8), BNG(4), PSG-PSOE(4) e Mixto(1), adopta os
seguintes acordos:
1º) ACorporación municipal de Teo, ademais de proclamar o seu apoio explícito ás xustas
reivindicación veciñais, insta ás autoridades competentes da Consellería de Política Territorial
para que se leven a cabo as seguintes actuacións dentro da autovía ou variante de Cacheiras:
1. Construción da nova ponte de Penelas na Veiga da Fame ou Camiño do Portiño.
2. Realización dun estudo técnico para resolver adecuadamente os problemas de
comunicación peonil e para uso de maquinaria agrícola en todo o trazado da devandita
variante.
2º) Mostrar o total apoio e conformidade do Pleno do Concello de Teo as xustas
reivindicacións expresadas polos veciños de Tras do Eixo, Procelas, Penelas, Noenlles, a
Barcia e a Torre, na parroquia de Cacheiras, e dirixidas á Servizo Provincial de Estradas da
Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda da Xunta de Galicia, en data 19
de outubro de 2006, relativas ó mantemento do trazado actual da estrada que une o lugar de
Penelas con Cacheiras mediante un paso elevado sobre a conexión C-541 - Cacheiras, o
mantemento da comunicación peonil entre os núcleos de Tras do Eixo e Penelas por medio
dun paso peonil na rotonda de Tras do Eixo e a reformulación do trazado da estrada de Tras
do Eixo a Penelas para mellorar a seguridade viaria da mesma.
3º) Solicitar que se solucionen os problemas ocasionados na zona de Castres e Cepeda:
conexión da auga na fonte pública e restauración nos pozos veciñais, rematar canto antes as
obras das pontes e colocar os servizos necesarios de auga, luz e sumidoiros na redonda de
Castres.
4º) Instar á Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes a que reconsidere
a altura da Ponte de Castres, e das demais pontes que atravesan ó trazado alternativo á C-541
ó seu paso polo noso Concello, así como que se contemple a construción de beirarrúas en
ditas pontes, que garantan a seguridade dos peóns que poidan transitar por elas.
5º) Instar ó Presidente da Xunta de Galicia a que dea as instrucións pertinentes na Consellería
de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes, para que sexan escoitadas as xustas
reivindicacións dos veciños de Cacheiras e Oza.
2º) MOCIÓN URXENTE NÚM.2, DO PSG-PSOE SOBRE LIMPEZA DE GABIAS.
Abandoa neste intre ó Pleno a Srª. Concelleira Diéguez González.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés da lectura da moción que ten o seguinte contido:
As abundantes choivas caídas nas últimas semanas e, sobre todo, o lamentable estado de
mantemento en que se atopa a rede viaria de Teo, en particular as súas gabias, beiravías e o
sistema de recollida de pluviais, froito da neglixencia e esquecemento que, sobre esta materia
vén amosando o grupo de goberno, están a provocar gravísimas consecuencias para a
cidadanía teense, ata o punto de que, en non poucos casos provocaron situacións realmente
angustiosas para os nosos veciños: rebordes que dificultan perigosamente o tráfico rodado e
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peonil, asolagamento de fincas e casas, escorrentas de augas que afectan ás vivendas,
deterioro perigosísimo do firme das estradas, etc.
A estas alturas resulta absolutamente inexplicable que non se acometeran no seu tempo as
obras de limpeza e mantemento correspondentes, tendo en conta a experiencia acumulada de
anos anteriores e as múltiples queixas veciñais, e mesmo as chamadas de atención dos grupos
políticos da oposición, particularmente do Grupo Socialista. A propósito, cómpre recordar
que a última iniciativa presentada polo Grupo Socialista ó respecto, que data de maio de 2006
e, con anterioridade, se presentaron outras no mesmo senso, con suficiente antelación dentro
das dúas etapas do ano máis problemáticas: a finais da primavera (momento do crecemento
desmesurado da herba e das matogueiras) e finais do verán (antes das choivas do outono).
Unha mostra da actitude incomprensible das autoridades municipais neste eido é o feito de
que neste mesmo Pleno o Grupo de Goberno presenta un conxunto de 14 obras
presuntamente urxentes con fins ostensiblemente electoralistas por valor de 864.100 euros,
entre as que non consta para nada ningunha intervención relacionada coa limpeza de gabias e
/ou acondicionamento do sistema viario teense.
Así mesmo, no conxunto de actuacións que se propuxeron á Deputación Provincial para a
súa inclusión no POS 2007 só se fai referencia a un “acondicionamento de pista en
Montouto” entre as nove propostas recollidas. Todas as demais estaban relacionadas con
obras de saneamento e abastecemento e a ampliación do cemiterio de Montouto. A isto cabe
engadir o asombro que nos provoca os investimentos que se están a realizar de forma
desatinada e sen criterio en parques infantís que non reúnen os mínimos requisitos de
seguridade, extensión da tubaxe, que non de saneamento que non conducen a ningures e ós
ríos, adquisición de fincas que favorecen a familiares do grupo de goberno, etc.
É dicir, estamos diante dun comportamento político que evidencia unha despreocupación
absoluta por parte das autoridades municipais respecto dun dos máis grandes problemas que
ten o noso municipio: o da súa rede de estradas e, particularmente, o do estado de
conservación das mesmas, apartado no que non cómpre incluír ineludiblemente as gabias, a
recollida de pluviais, as beiravías e beirarrúas, etc.
Sorprende aínda máis a situación cando, recentemente, apareceron dúas facturas de Forestal
Hnos. Varela S.L., de Penelas-Cacheiras por cantidades sorprendentemente exactas, malia
que son por conceptos diferentes, relacionados coa limpeza de gabias (cando, por outra
banda, o concello dispón de dous tractores para estas labores). En concreto:
- Factura 0024/01 de 17/07/06 (Rexistro de Entrada no Concello núm. 9071 de 24/10/06) por:
-. Limpeza e rozado de gabias en Cacheiras e limpeza Parque de Penelas, segado de herba
manual, rozado de roleiros e recollida ó vertedoiro : 11.142,96 €.
- Factura 0024/02 de 17/07/06 (Rexistro de Entrada no Concello núm. 9072 de 24/10/06) por:
- Limpeza e rozado de gabias en Cacheiras e limpeza do campo da festa de Cacheiras:11.
142,96 €.
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E curiosamente, esta zona é unha das máis afectadas do noso concello polos asolagamentos,
debido ó deplorable estado en que se atopan as gabias do sistema viario.
Por outra banda, aínda que o problema está xeneralizado en todo o territorio municipal, hai
uns de particular importancia que cómpre salientar porque se veñen arrastrando desde hai
anos e para os cales, a pesar das múltiples promesas verbais do alcalde, non se lles puxo
remedio e as consecuencias destes días raiaron coa traxedia. Referímonos, como exemplos,
por unha banda, ó grave problema que a acumulación de augas produciu, e vén producindo
todos os anos, na zona da Pena, no lugar de Raxó (parroquia de Cacheiras) e pola outra ós
asolagamentos de estradas como a que vai de Osebe ó Castañal, que chegou a impedir que os
veciños puideran saír das súas casas. Os feitos esixen respostas satisfactorias inmediatas por
parte das autoridades teenses e agora que se vai pedir un crédito de 750.000 euros para
investimentos en obras é o momento de solucionalos definitivamente.
ACORDO:
Porén, o Grupo Municipal Socialista insta ó Alcalde Armando Blanco e ó seu grupo de
goberno a:
1. Con cargo ás partidas orzamentarias contempladas nese crédito de 750.000 euros elaborar
un Plan de Emerxencia para executar unhas medidas de choque urxentes destinadas a labores
de limpeza de beiravías e apertura de canles e gabias que permitan o canalización das
escorrentas naquelas zonas do concello que reclamen máis rápida atención polos danos que
están a ocasionar neste intre ou polos seus potenciais riscos para a poboación. Entre eles
estarían precisamente estes que vimos a subliñar na zona da Pena (O Raxó), de Osebe, etc.
2. Elaborar un mapa de puntos especialmente sensibles a esta problemática co propósito de
que no futuro se adopten as medidas oportunas con suficiente antelación.
3. Elaborar un Plan de estradas locais que programe intervencións planificadas a curto, medio
e longo prazo, no que se inclúa, ademais de actuación no firme, aspectos complementarios
relevantes como a construción e mantemento de gabias, seguridade viaria, sinalización, etc.
Sometida a votación a urxencia dáse o seguinte resultado:
Votos a favor: 7, dos grupos municipais do BNG(3) e do PSG-PSOE(4).
Votos en contra:9, dos grupos municipais do PP(8) e Mixto(1).
Abstencións:0.
Queda rexeitada a urxencia, polo que non se procede ó debate da moción.
3º) MOCIÓN URXENTE NÚM.3, DO PSG-PSOE SOBRE PLENO EXTRAORDINARIO
DE URBANISMO.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés da lectura da moción que ten o seguinte contido:
O pasado día 2 de outubro de 2006, o Grupo Municipal Socialista presentou unha moción nas
oficinas municipais (Rexistro de Entrada núm. 8336) solicitando literalmente a “xuntanza da
Comisión de Urbanismo co fin de debater e aprobar, se procede, unha proposta relativa á
convocatoria dun Pleno extraordinario para debater sobre a política municipal en materia de
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urbanismo e informar sobre a situación actual das alegacións formuladas polos veciños ó
PXOM de Teo e as perspectivas de futuro do mesmo”.
Con posterioridade, o día 30 de outubro (Rexistro de Saída núm. 3402), o Grupo Socialista
recibe unha resolución da Alcaldía de 27 do mesmo mes no que se lle comunica a non
aceptación por parte do alcalde Armando Blanco desta moción, e a decisión de non darlle o
trámite previsto no Regulamento orgánico da Corporación e demais lexislación de rango
superior para ser debatida en Pleno, previo ditame da comisión informativa correspondente.
Esta decisión motivou un recurso de reposición presentado polo Grupo Socialista con data 2
de novembro de 2006 (Rexistro de Entrada núm. 9214), do cal carecemos de resposta oficial,
salvo o feito de que a nosa moción non foi incorporada á orde do día deste Pleno ordinario.
Literalmente o noso recurso dicía:
Diante da resolución da alcaldía do 27 de outubro do corrente ano (saída con núm. de rexistro
3402, do 30/10/06), en nome do Grupo Municipal Socialista véxome na obriga de realizar o
seguinte recurso de reposición:
1. Con data 02/10/06 (Rexistro de Entrada núm. 8336), como concelleiro portavoz do Grupo
Municipal Socialista e tras acordo unánime do mesmo, presentei unha moción na que se
solicitaba da comisión de urbanismo un ditame respecto á nosa proposta de “convocatoria
dun pleno extraordinario para debater sobre a política municipal en materia de urbanismo e
informar sobre a situación actual das alegacións formuladas polos veciños contra o PXOM de
Teo e as perspectivas de futuro do mesmo”.
Esta proposta baseada en tres argumentos fundamentais:
A. A polémica constante na que se vén desenvolvendo a política urbanística en Teo.
B. As manifestacións do Sr. Parajó do último Pleno ordinario de 26 de setembro de que
estaba disposto a debater sobre os asuntos urbanísticos nun Pleno extraordinario.
C. A necesidade de información que a cidadanía e os responsables públicos reclamamos
respecto da situación actual do PXOM.
2. É absolutamente obvio que se trata dunha moción ou iniciativa de natureza e
intencionalidade estritamente políticas, regulada polos seguintes artigos do vixente
Regulamento orgánico da Corporación de Teo:
Art. 31.1. – Ditame é a proposta sometida ó Pleno tras o estudo do expediente pola comisión
informativa. Contén unha parte expositiva e un acordo a adoptar.
Art. 31.3. – Moción é a proposta que se somete directamente a coñecemento do Pleno.
Poderá formularse por escrito ou oralmente.
Art. 42. – 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 encarrilando as
diferentes aspiracións dos grupos sociais do concello.
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3. Consecuentemente, queda radicalmente descartado que a devandita moción sexa unha
mera solicitude administrativa de convocatoria de Pleno extraordinario regulada polo art. 19.3
do mencionado no regulamento orgánico.
Como queira que queda patente que a devandita resolución da Alcaldía obedece a un claro
erro interpretativo da natureza da nosa moción , en nome do Grupo Socialista solicítolle:
1. A oportuna rectificación e o recoñecemento explícito da nosa moción como estrita
proposta política que debe ser debatida en comisión para a elaboración do correspondente
ditame antes do seu traslado ó Pleno ordinario da Corporación.
2. A incorporación desta moción á orde do día da Comisión Informativa de Urbanismo,
previa ó vindeiro Pleno ordinario da Corporación de 28 de novembro.
En calquera caso, poño xa no seu coñecemento de que de non ser atendida a nosa xusta
demanda, procederemos a solicitar co amparo de instancias superiores e ás pertinentes
accións legais.
Así mesmo, infórmolle que en calquera caso, mais sempre respectando os mecanismos legais
vixentes, é intención taxativa deste grupo levar esta moción ó vindeiro Pleno, polo que baixo
ningún concepto renunciaremos ós lexítimos dereitos democráticos que nos asisten.
A falta de resposta oficial ó noso recurso de reposición é unha mostra máis da absoluta falta
de respecto ós procedementos establecidos e á necesaria cortesía institucional da que vén
facendo gala ó longo desta lexislatura o alcalde de Teo, don Armando Blanco Martínez.
E a non inclusión desta moción na orde do día só cabe interpretala como un acto de covardía
por parte dos Sres. Blanco e Parajó e unha notoria contradición co que afirman publicamente
nun pleno e co comportamento que adoitan posteriormente. É obvio que non se quere
convocar ese Pleno extraordinario sobre o “estado da cuestión urbanística no Concello de
Teo” porque hai medo a escoitar verdades coma puños que están instaladas na conciencia da
cidadanía e porque hai moito que ocultar. Se non fose así, se as conciencias estiveran
tranquilas vostedes serían os primeiros interesados e beneficiados politicamente en debater
estes asuntos. Agora, se as sospeitas fundadas sobre a súa política urbanística eran evidencias
consolidadas no imaxinario popular, agora convértense en verdades irrefutables que poñen en
cuestión á súa xestión e arrastran con ela a todos os membros do seu goberno e da súa
formación política, que a apoian.
Por outra banda, seguir mantendo unha actitude escurantista sobre o PXOM e do seu futuro é
seguir incorrendo en erros mantidos inexplicablemente ó longo de toda a súa tramitación e
erguer, consecuentemente, unha foxa definitiva entre autoridades municipais e a cidadanía
que, certamente, lles vai pasar unha factura política irreversible. A ocultación de información é
a proba máis evidente de culpabilidade e mala conciencia e de que as cousas non se están
facendo correctamente. Caen vostedes, unha vez máis, no erro de subestimar ós nosos
cidadáns e iso vano pagar politicamente como se merecen.
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O texto íntegro da moción que presentamos no seu día, e que hoxe sometemos a
consideración do Pleno para a súa aceptación pola vía de urxencia, recolle o seguinte:
Ó longo da presente lexislatura e, sobre todo coincidindo coa asunción da Delegación de
Urbanismo polo Sr. Manuel Parajó Liñares, sucedéronse as denuncias, queixas e sospeitas
sobre a política urbanística do Concello de Teo, formuladas tanto polos grupos políticos da
oposición como mesmo por mitos cidadáns particulares.
Dada a importancia capital que o urbanismo ten para a vida municipal, este foi un dos asuntos
que mereceu unha extensa e intensa atención por parte do Grupo Municipal Socialista. Así,
nestes tres anos foron presentadas varias mocións, unhas referidas ó PXOM e outras a
asuntos relacionados coa política que en materia de disciplina urbanística segue o Sr. Manuel
Parajó co respaldo manifesto do Sr. Armando Blanco e o seu grupo político. Entre estas
iniciativas socialistas do que vai de lexislatura, salientamos as seguintes:
- Petición de convocatoria urxente da Comisión de Seguimento do PXOM e axilización dos
trámites para a súa aprobación (09/10/03).
- Solicitude de xuntanza urxente da Comisión de Seguimento do PXOM e da Comisión de
investigación sobre a denuncia do BNG por unha presunta tala ilegal de piñeiros en finca de
titularidade municipal efectuada por un concelleiro do grupo de goberno (07/07/04).
- Pronunciamento do Alcalde e do seu equipo de goberno sobre o solicitado polos
concelleiros socialistas sobre construcións con licenza de galpón (23/07/04).
- Esixencia de presentación urxente do PXOM e posta en marcha dos mecanismos formais
para poder aprobar definitivamente o Plan xeral de ordenación municipal (08/10/04).
- Proposta de adopción de medidas urxentes en materia urbanística, namentres non se aprobe
o PXOM (01/12/04).
- Solicitude de convocatoria urxente da Comisión informativa de urbanismo para que o sr.
Parajó e o Alcalde expliquen as súas actuacións a raíz da denuncia do SEPRONA sobre o
movemento nas obras dunha urbanización de vivendas unifamiliares en Texexe (Calo) e
adopción de medidas (14/03/05).
- Solicitude de convocatoria urxente da Comisión de seguimento do PXOM (28/04/05).
- Proposta pola que se solicita ó alcalde Armando Blanco a retirada ó concelleiro Manuel
Parajó Liñares das competencias delegadas en materia de urbanismo e a súa destitución como
presidente das comisións de urbanismo e de seguimento do PXOM (10/08/05).
- Proposta para a convocatoria urxente da Comisión de seguimento do PXOM co fin de
presentar o documento elaborado na Consellaría de Política Territorial, que é preceptivo para
acordar a aprobación inicial do PXOM (13/10/05).
- Xuntanza da Comisión de Urbanismo para que o alcalde Armando Blanco compareza na
mesma co fin de explicar determinados asuntos relacionados coa política urbanística do
concello (15/12/05).
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- Xuntanza da Comisión de Urbanismo para que o alcalde Armando Blanco compareza na
mesma co fin de explicar a situación xerada con motivo dunha construción, presuntamente
ilegal, levada a cabo en Ribas-Oza (03/01/06).
- Xuntanza da Comisión de Urbanismo co fin de debater e aprobar se procede unha proposta
para fixar un procedemento democrático e transparente do proceso de análise e resolución
das alegacións formuladas polos cidadáns de Teo, unha vez pechado o prazo establecido ó
efecto, como paso previo á aprobación provisional do Plan por parte do Pleno da Corporación
segundo o disposto no artigo 85.5 da LOUG (20/01/06).
- Xuntanza da Comisión de Urbanismo para debater e aprobar, se procede, unha proposta
para regular a colocación de carteis de propaganda visibles desde a vía pública (06/03/06).
- Xuntanza da Comisión de Urbanismo para que o alcalde Armando Blanco e o concelleiro
delegado de urbanismo, Manuel Parajó, expliquen a actuación do goberno municipal no caso
das obras ilegais de recheo levadas a cabo no monte de Cobas (Cacheiras) e para esixir
responsabilidades políticas a ambos edís pola súa neglixente actuación neste caso (28/04/06).
- Xuntanza da Comisión de Obras e Servizos para debater e aprobar, se procede, unha
proposta para levar a cabo a debida numeración das casas e a sinalización toponímica en todo
o termo municipal de Teo (01/06/06).
- Xuntanza da Comisión de Urbanismo para debater e aprobar, se procede, unha proposta
relativa á aplicación dos artigos 199 e 201 da vixente Lei de ordenación urbanística e
protección do medio rural de Galicia, que fai referencia ó deber de conservación das vivendas
e as actuacións a que obriga en caso de estado ruinoso (12/07/06).
- Xuntanza da Comisión de Obras e Servizos co fin de debater e aprobar, se procede, unha
proposta relativa á aplicación do Decreto 105/2006, do 22 de xuño, polo que se regulan
medidas relativas á prevención de incendios forestais, á protección dos asentamentos no
medio rural e á regulación de aproveitamentos e repoboacións forestais (DOG núm. 125 de 30
de xuño de 2006) aprobado pola Consellería do Medio Rural (07/08/06).
Mais, sobre todo, a falta de transparencia, a arbitrariedade e o descontrol intencionado e
interesado da política urbanística de Teo foi obxecto de preocupación prioritaria por parte do
Grupo Socialista. Así, cómpre sinalar, entre outras, unha moción presentada con data 10 de
agosto de 2005 na que, despois de razoar e fundamentar a proposta, pedíase ó alcalde
Armando Blanco a retirada ó concelleiro Manuel Parajó Liñares das competencias delegadas
en materia de urbanismo e a súa destitución como presidente das comisións de urbanismo e
de seguimento do PXOM.
As últimas informacións sobre presuntos escándalos urbanísticos reforzan este estado de
permanente actualidade en que, lamentablemente, se atopa a política urbanística teense.
No último Pleno ordinario da Corporación de Teo, realizado o pasado 26 de setembro, o
concelleiro delegado de urbanismo, Manuel Parajó, manifestou publicamente que estaba
disposto a debater sobre estas cuestións nun Pleno extraordinario.
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Por outra banda, xa hai varios meses que rematou o prazo de presentación de alegacións ó
PXOM de Teo. Os señores Blanco e Parajó manifestaron en repetidas ocasións que estas ían
estar contestadas antes de outubro de 2006. Temos coñecemento de que os traballos desde o
punto de vista técnico están practicamente ultimados. Agora estase na fase de “supervisión
política” por parte dos responsables municipais de Teo. Namentres, os veciños e veciñas
permanecen na incerteza, sen saber o destino das súas alegacións e descoñecendo todo acerca
do proxecto final do PXOM.
A maiores, outros datos, como a crise interna do grupo de goberno e acontecementos
extramunicipais como a aplicación da Directiva europea sobre medidas ambientais que se
deben contemplar nos plans xerais, incrementan o estado de incerteza e preocupación entre a
cidadanía de Teo.
Cómpre, pois, desbloquear a situación do PXOM, polo menos a nivel informativo, sobre todo
para que o s cidadáns saiban que ocorre e cando e como van coñecer o proxecto de Plan xeral
que nos vai presentar o grupo de goberno.
ACORDO:
Porén, tendo en conta todo o antedito, a aparición periódica de escándalos urbanísticos, o
urbanismo baixo permanente sospeita, a non información absoluta sobre as alegacións ó
PXOM e o comprometido futuro do mesmo, e sobre todo, as declaracións efectuadas polo sr.
Parajó no último Pleno ordinario acerca da súa disposición a debater temas urbanísticos nun
Pleno extraordinario, o Grupo Municipal Socialista insta ó alcalde Armando Blanco a
convocar un Pleno extraordinario de inmediato para tratar os seguintes asuntos:
1. Debate sobre a política urbanística en Teo.
2. Información sobre o estado actual e futuro do PXOM de Teo.
Sometida a votación a urxencia dáse o seguinte resultado:
Votos a favor: 7, dos grupos municipais do BNG(3) e do PSG-PSOE(4).
Votos en contra:9, dos grupos municipais do PP(8) e Mixto(1).
Abstencións:0.
Queda rexeitada a urxencia, polo que non se procede ó debate da moción.
31º) ROGOS E PREGUNTAS.
O Sr. Concelleiro Noriega Sánchez sinala que o BNG tiña presentada unha pregunta por
escrito con rexistro de entrada do 22.11.2006, polo que pediriamoslle que a responda por
escrito, porque a duración do Pleno excede do razoable.
Abandoan o Pleno os tres membros presentes do grupo municipal do BNG.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés formula as seguintes preguntas de xeito verbal:
1) ¿Como é posible que dúas facturas por dous conceptos distintos teñan a mesma
cantidade?. Responde o Sr. Alcalde que non teño datos aquí.
2) ¿Como é posible que Conrefu S.L. teña facturas de obras das que non temos
coñecemento?
Responde o Sr. Alcalde que non teño datos aquí.
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3) ¿Que son as obras de pintura da Casa do Concello?.
Responde o Sr. Alcalde que non teño datos aquí.
4) ¿Quen era a Comisión de Festas de Vilariño?
Responde o Sr. Alcalde que non teño datos aquí.
5) Mercáronse predios na Carballeira de Calo e en Luou a finca da sogra do Sr. Mata,
¿someteuse a información pública a compravenda?
Responde o Sr. Alcalde que non teño datos aquí
6) ¿As reclamacións do lixo cando se van comunicar?
Responde o Sr. Alcalde que non teño datos aquí
Abandoan o Pleno nestre intre os señores concelleiros Vázquez Pallas, Parajó Liñares e
Cajaraville Campos.
7) ¿Que xestións fixo respecto do tema do cable?.
Responde o Sr. Alcalde que non teño datos aquí.
8) ¿Está recibido este local de servizos sociais polo Concello?.
Responde o Sr. Alcalde que non o sei.
9) ¿Como se fan gastos en rotondas que pertencen ó Ministerio de Fomento e á Deputación
provincial?.
Responde o Sr. Alcalde que non o sei.
Rogos:
1º) Que se modifiquen os criterios de selección de candidatos para as excursións da terceira
idade.
2º) Que ós actos institucionais sexan convidados todos os grupos políticos.
O Sr. Concelleiro Conde Tarrío formula as seguintes preguntas de xeito verbal:
1)¿ Como está o tema da Xesta?.
Responde o Sr. Alcalde que non teño datos aquí.
2)¿Como está o tema do Stop de Miraveis?
Responde o Sr. Alcalde que non sei como está.
O Sr. Concelleiro Rego Jorge formula as seguintes preguntas de xeito verbal:
1) ¿Por qué non se volveu reunir a Comisión da Pirotecnia de Calo?.
Responde o Sr. Alcalde que non sei como está.
A Srª. Concelleira Riveiro Carro sinala que nos borradorse das Xuntas de Goberno Local que
se lles deron aparecía un dato que nos chamaba a atención, unha subvención de 600 euros
para charlas do CIM e non sei en que se gastan eses cartos.
Responde o Sr. Alcalde que xa se lle dirá.
E non habendo máis asuntos que tratar deuse por rematada a sesión sendo as vinte e tres
horas e coarenta e cinco minutos, de todo o que como Secretario certifico, de orde e co visto e
prace do Sr. Alcalde, coas reservas do art. 206 do R.O.F., debendo remitirse copias en
cumprimento do art. 56 da Lei 7/85, do 2 de abril.
Vº e Prace.
O Alcalde,
O Secretario,
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Asdo. Armando U. Blanco Martínez.

Asdo. Javier Nieves González.
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BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA URXENTE DO PLENO DO
CONCELLO QUE TIVO LUGAR O DÍA 29 DE DECEMBRO DE 2006.
No Centro Sociocultural da Ramallosa (sede provisional da Casa do Concello por atoparse en
obras a Casa do Concello), sendo as nove horas do día 29 de decembro de 2006, reuníronse
en primeira convocatoria os señores concelleiros de seguido relacionados, baixo a presidencia
do Sr. Alcalde D. Armando U. Blanco Martínez, co obxecto de celebrar sesión extraordinaria
urxente correspondente ó día da data para a que foron previamente citados.
SEÑORES ASISTENTES:
Alcalde-Presidente:
D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros:
D. Antonio Castroagudín Valladares.
D. Manuel Mata Iglesias.
D. Juan B. Aller Suárez.
D. Ramón Cea Ferreiro.
D. José Albino Vázquez Pallas.
D. Manuel R. Cajaraville Campos.
D. Manuel Cao Fuentes.
D. Martiño Noriega Sánchez.
D. Xosé Ignacio Iglesias Villar.
D. Rafael Carlos Sisto Edreira.
Dª. Carmen Diéguez González.
D. Alexandre Leis Carlés.
D. José Carlos Rego Jorge.
Dª. Sandra Riveiro Carro.
D. F. Manuel Parajó Liñares.
Non asiste:
D. Germán Antonio Conde Tarrío.
Secretario:
D. Javier Nieves González, Secretario do Concello.
Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución do Pleno,
polo Sr. Alcalde declarouse público e aberto o acto, adoptándose os seguintes acordos
conforme á seguinte orde do día que figura na convocatoria:
1º) RATIFICACIÓN DA URXENCIA.
Dada conta da urxencia da convocatoria o Pleno do Concello por unanimidade dos dezaseis
membros presentes dos dezasete que legalmente o compoñen, pertencentes ós grupos
municipais do PP (8), BNG (4), PSG-PSOE (3) e Mixto (1) acorda ratificala.
2º) DACIÓN DE CONTA DE ESCRITO ASINADO POR D. JOSÉ A. VÁZQUEZ PALLAS.
Dada conta do escrito asinado polo Concelleiro D. José A. Vázquez Pallas, de data
27.11.2006, con rexistro de entrada no Concello núm. 9798, do 27.11.2006, polo que
comunica as renuncias con efecto inmediato e irrevogable como quinto Tenente de Alcalde e
como Portavoz do grupo municipal do PP, o Pleno do Concello queda enterado.
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3º) DACIÓN DE CONTA DE RENUNCIA DUN CONCELLEIRO.
Dada conta do escrito de dimisión como concelleiro asinado por D. Germán Antonio Conde
Tarrío, con DNI: 33.219.732-G, concelleiro do grupo municipal do PSG-PSOE elixido nas
eleccións municipais de 2003 como compoñente da lista do PSG-PSOE no Concello de Teo
no posto número 3, de data 23 de decembro de 2006, con rexistro de entrada no Concello
núm. 10505, do 23 de decembro de 2006, polo que presenta a súa renuncia ó posto de
concelleiro, e dada conta do escrito asinado polo Portavoz do grupo municipal do PSG-PSOE
de data 26 de decembro, con rexistro de entrada no Concello núm. 10507, do 26 de decembro
de 2006, polo que se comunica que D. Germán Antonio Conde Tarrío sexa substituido pola
persoa que lle sigue na lista do PSG-PSOE, D. José Manuel Elias Noya.
O Pleno do Concello por unanimidade dos dezaseis membros presentes dos dezasete que
legalmente o compoñen, pertencentes ós grupos municipais do PP (8), BNG (4), PSG-PSOE
(3) e Mixto (1), acorda:
1º) Tomar coñecemento do escrito de renuncia do cargo de concelleiro de D. Germán Antonio
Conde Tarrío, concelleiro do PSG-PSOE.
2º) Indicar que a xuízo da Corporación a persoa á que lle corresponde cubrir a vacante é D.
José Manuel Elias Noya, candidato núm. 6 das listas do PSG-PSOE nas últimas eleccións
locais do ano 2003.
3º) Remitir certificación deste acordo á Xunta Electoral Central para a expedición da
credencial acreditativa da condición de concelleiro deste Concello.
4º) APROBACIÓN DA PROPOSTA DA ALCALDÍA SOBRE O PLAN DE
COOPERACIÓN ÁS OBRAS E SERVIZOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL. POS 2007.
Dada conta directamente da proposta da Alcaldía que ten o seguinte contido:
Resultando que o Pleno do Concello en sesión de data 28 de novembro de 2006 acordou
aprobar o Plan de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal ( POS 2007), e
visto o escrito remitido pola Excmª. Deputación da Coruña de data 15 de decembro de 2006,
con rexistro de saída núm. 10083, do 18.12.2006, con rexistro de entrada no Concello núm.
10375, do 20.12.2006, referente á obra de Ampliación de Cemiterio de Montouto, e
confeccionado un novo proxecto de obras en substitución da obra referenciada, por esta
Alcaldía proponse a adopción polo Pleno do seguinte acordo:
1º) Aprobar o Plan de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal 2007 no que
se recollen os investimentos que o Concello ten previsto realizar no POS 2007, integrado
polas seguintes obras e de acordo co financiamento que se indica:
Nº E denom. obra
Abastecemento en
Mazas (Calo).
Abastecemento e
saneamento de
Pozas a Centro
Médico (Cacheiras).
Abastecemento da
Ramallosa a
Pite(Lucí)

Estado+ Deputación
42.863,62

Concello
2.255,98

Presuposto
45.119,6

48.540,01

2.554,74

51.094,75

41.695,9

2.194,52

43.890,42
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Abastecemento e
Saneamento en O
Pazo (Raris).
Abastecemento e
Saneamento en
Espasande (Luou).
Saneamento e
Depuración en
Regoufe ( Luou).
Abastecemento e
Saneamento en
Trasellas(Luou) e
Acondicionamento
de pista en
Montouto
(Cacheiras)
Afirmado e
acondicionamento
de pistas en Sixto-O
Agro de
Ron(Cacheiras) e
Vilar de Calo(Calo)
TOTALES

50.244,19

2.644,43

52.888,62

36.632,83

1.928,04

38.560,87

49.391,45

2.599,55

51.991

29.105,81

1.531,88

30.637,69

39.311,26

19.847,18

59.158,44

337.785,07

35.556,32

373.341,39

2º) Aprobar os proxectos das obras incluídas na anualidade 2007 e que se relacionan no punto
anterior.
3º) Declarar que o Concello dispón dos terreos, augas e servidumes para a execución das
obras, e que ten resolto o relacionado coas concesións e autorizacións administrativas que
legalmente sexan necesarias.
4º) Comprometerse o Concello a incluir no orzamento municipal do 2007 os fondos
necesarios para facer frente á achega municipal das obras incluídas na anualidade do 2007.
5º) Solicitar á Excmª. Deputación Provincial da Coruña, a delegación neste Concello da
contratación e execución das obras incluídas no plan, que se entenderá aceptada si ésta
prodúcese efectivamente.
6º) Facultar expresamente ó Sr. Alcalde-Presidente para todo o relacionado coa tramitación e
xestión do presente acordo e o correspondente expediente.
Debate:
O Sr. Concelleiro Noriega Sánchez sinala que en primeiro lugar quero facer un
recoñecemento público ó traballo do Sr. Concelleiro Conde Tarrío na Corporación.
Engade que se o grupo do BNG votou a favor da urxencia foi por responsabilidade para non
perder a subvención do POS 2007; que non sería porque desde a oposición non se lle dixo no
anterior Pleno ó Sr. Alcalde que había un proxecto que non cumpría as normas do POS, que
vostede non quiso escoitar, e que debe facer vostede autocrítica e que se vai aprobar un novo
proxecto feito con prisas e a última hora, e que isto se podía ter feito previamente e aprobarse
no seu día no Pleno outro proxecto, e remata sinalando que espero que vostede dea unha
explicación política do asunto.
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O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que vostede Sr. Alcalde lembrará que no último Pleno o
PSG-PSOE, que pensaba votar a favor, viuse na obriga de absterse por discrepar desta obra
do cemiterio e agora atopámonos cun pequeno fiasco. Engade que o problema do cemiterio é
moito máis grave e que no seu día o PSG-PSOE solicitou a creación dunha comisión de
investigación e que o Ministerio de Facenda esixiu a devolución da subvención por
irregularidades de todo tipo que existen no expediente desta obra, e que esa obra é un
escándalo desde o punto de vista administrativo e se atopa en estado de abandono absoluto,
que é un tema este do cemiterio que hai que resolver, pero de forma axeitada, pero o primeiro
que hai que facer é ver que pasou cos 60.000 euros da primeira fase mediante unha comisión
de investigación e que lle gustaría que o Alcalde explicase as razóns para retirar esa obra e que
isto era de esperar e xa llo advertimos no último Pleno.
Engade o Sr. Concelleiro que estamos de acordo con estas obras e ímos votar a favor a pesar
de non ser consultados e que vimos de presentar unha moción para que inclúan no
presuposto de 2007 o arranxo da vía Milladoiro a Pontevea que se atopa en condicións
lamentables, sobre todo entre Bouñou e o cruce da estrada de Santiago.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que estou de acordo co proxecto que se vai incluir e
que espero que no presuposto de 2007 se inclúa a obra do cemiterio municipal porque é
urxente dispor deste servizo e remata sinalando que as obras do proxecto son necesarias polas
demandas dos veciños e por necesidades dos autobuses.
O Sr. Concelleiro Noriega Sánchez sinala se non vai vostede contestar Sr. Alcalde, que isto
fala do seu talante e que é triste porque a celebración deste Pleno é pola súa neglixencia e que
a obra do cemiterio tivo tres directores de obra e que cando se fala de prácticas irregulares
vostedes as fan regulares, que vostede non explica nada e que o problema deste Concello é
que ademais practica a cultura de a ver se cola; que esta obra é un desastre e que tivo tres
directores de obra e por encima o piden á Deputación a ver se cola, pero claro non cola na
Deputación, e remata sinalando que é unha vergoña que vostede non conteste e que somos
coherentes co noso discurso e por iso absterémonos polo seu comportamento.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que quero sumarme ó lamento do BNG de que non dea o
Sr. Alcalde ningunha explicación e engade que nesta obra as irregularidades son de todo tipo
así por exemplo a primeira certificación é de data 10 de outubro de 2000 e di que as obras
foron posteriores, que certifica obra cun mes de antelación, a aproba a Comisión de Goberno
cun mes de antelación e se paga, por iso abramos unha comisión de investigación porque iso
non é máis que un punto das irregularidades do expediente e remata sinalando que nós no
último Pleno xa lle dixemos que esa obra do cemiterio debía substituirse por unha de arranxo
das vías de comunicación do Concello.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que os proxectos Sr. Noriega están preparados con
moita antelación para casos como este, só hai que elixilo, e remata sinalando que me quería
despedir de Germán e sinto que non estea aquí a pesar dos enfrontamentos que tivemos
sempre nos levamos ben e xa lle dixen fai tempo que non iría nas listas do PSG-PSOE.
O Sr. Alcalde sinala que quere agradecer o labor realizado na Corporación por Germán e
engade que esta obra se pensou que era necesario facela e se fixo o proxecto para enviar á
Deputación e iso é todo, e respecto de todo iso de irregularidades que din vostedes, de
comisión de investigación, de todas esas cousas que din vostedes, que é porque teñen
vostedes esa forma de facer política e que os seus compañeiros non o aguantan e xa lle
dimitiron dous.
Sinala o Sr. Concelleiro Leis Carlés que explique vostede por qué lle dimitiu o portavoz,
resposta o Sr. Alcalde que por motivos familiares e laborais e sinala o Sr. Leis Carlés que
tamén ó Sr. Conde Tarrío por motivos persoais.
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Votación e resultado:
Sometida a votación a proposta da Alcaldía dáse o seguinte resultado:
Votos a favor:12, dos grupos municipais do PP(8),PSG-PSOE(3) e Mixto(1).
Votos en contra:0.
Abstencións:4, do grupo municipal do BNG(4).
Queda aprobada a proposta da Alcaldía nos seus propios termos.
E non habendo máis asuntos que tratar deuse por rematada a sesión sendo as nove horas e
trinta e cinco minutos, de todo o que como Secretario certifico, de orde e co visto e prace do
Sr. Alcalde, coas reservas do art. 206 do R.O.F., debendo remitirse copias en cumprimento do
art. 56 da Lei 7/85, do 2 de abril.
Vº e Prace.
O Alcalde,
O Secretario,

Asdo. Armando U. Blanco Martínez.

Asdo. Javier Nieves González.
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